
  

 
 

(ร่าง) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 



  

สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
 

45 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 45 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 46 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 46 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 47 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 50 



                                                                                 ข 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 56 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 56 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 56 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 57 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 58 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 58 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 58 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
 1. การก ากับมาตรฐาน 59 
 2. บัณฑิต 59 
 3. นักศึกษา 60 
 4. อาจารย์ 61 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 62 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 65 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 67 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 68 

ภาคผนวก  70 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 71 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 103 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ที ่660/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 115 

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                                
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 117 



                                                                                 ค 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 126 

 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ    
                อาจารย์ประจ าหลักสูตร 132 

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ           
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 155 

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 
หลักสูตรที่ปรับปรุง  163 

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 213 

 ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร     
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตร ีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  219 

 
 

   



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

(ร่าง) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

     Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

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

3. วิชาเอก ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี                               
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่]/ [ปี พ.ศ.] 
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งท่ี]/ [ปี พ.ศ.] เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรนี้ออกแบบเพ่ือให้บัณฑิตสามารถท างานในสายงานบริหารและสายสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

8.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ  พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ บุคลากรองค์การมหาชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร  
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

8.2 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่
ธุรการ และผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9.  ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายปิยะ                
กล้าประเสริฐ 

อาจารย ์ D.P.A. (Public 
Administration) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

Southwestern  University 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 2557 
 

 2546 
 2531 

2. นายบุญอนันต์ 
บุญสนธิ ์

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

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 2544 
 

 2539 
3. นางสาว 

วิไลลักษณ์  
เรืองสม 

อาจารย ์ รอ.ม. (การจดัการ  
ภาครัฐและภาคเอกชน)  
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร์เกษม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 2553 
 

 2551 
 2550 

4. นายชนินทร์   
จักรภพโยธิน 

อาจารย ์ รป. ด. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ. ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   2562 
 

 2554 
 
   2546 

5. นางสาวดวงพร  
อุไรวรรณ 

อาจารย ์ รป. ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
เกียรตินยิม 2 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

   2558 
 

   2553 
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9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่

จบ 
1. นายพัณณกร   

สอนไว 
อาจารย ์  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2558 
 
 

2546 
2548 

 
2540 

2. นายวุฒิวัฒน์ 
อนันต์วุฒิเมธ 

อาจารย ์  ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2552 
2547 

3. นายชัยวุฒิ  
เทโพธิ ์

อาจารย ์  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลมัหาสารคาม 
สถาบันราชภฏันครราชสีมา 

2548 
2544 

4. นายฉัตรเกษม  
ดาศร ี

อาจารย ์   รป. ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) 
 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
 

2555 
5. นายเทวพงษ์    

พวงเพชร 
อาจารย ์ ร.ม. (การปกครอง) 

ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
เกียรตินยิม 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
2543 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ง         
การปรับ โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือมุ่งสู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)  การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมุนษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                     
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 5) การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน              
6) การบริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย          
7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  และ 10)  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1  จากกระแสของอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยที่แพร่กระจายไปทั่วโลก           

ผ่านความเป็นโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจน
แนวคิดการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกระจายอ านาจ และการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวไปตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง การมีและใช้ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐ จึงเป็นความจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาประเทศ 

11.2.2  การพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับลดบทบาท 
ภารกิจที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอน ระยะเวลา และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใข้ในการปฏิบัติราชการ           
ในการให้ท างานภายในหน่วยงานและการบริการประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ           
ในคุณภาพการให้บริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบราชการยังคงต้องด าเนิน
ต่อไป โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองในการท างานเชิงบูรณาการ 
การท างานร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ          

ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังเพราะ
ต้องอาศัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐทั้งองคาพยพ ฉะนั้นแล้วการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยเครื่องมือการจัดการบริหารใหม่  ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยมีประเด็นที่จ าเป็น
ได้แก่ 

12.1.1  ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

12.1.2  ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
12.1.3  หลักสูตรต้องมีแนวทางที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม 
12.1.4  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าท าวิจัยเพ่ือพัฒนา

ระบบการบริหารงานภาครัฐ 
12.1.5  ผู้เรียนได้ลงศึกษาสภาพที่แท้จริงในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

ในการบริหารงานภาครัฐทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
12.1.6  หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอน และการผลิตเอกสารตารา คือ การพัฒนาสังคมและบริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยได้ กล่าวคือ 

12.2.1  มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพก าลังเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุน              
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน บัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรใหม่นี้จะต้องมีบุคลิกภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม การรับรู้ เห็นคุณค่าและรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย 

12.2.2  เป็นผู้น าเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม            
ในการพัฒนาสังคมการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียนโดยมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนักศึกษาจะต้องท ารายงานผลการเรียนรู้ 
(การจัดการความรู้) เสมือนการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ที่ทันสมัยกับสถานการณ์จริงของชุมชนท้องถิ่น 

12.2.3  การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือ
ปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องมีประสิทธิภาพในระหว่างที่มีการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ มีการอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
กิจกรรมร่วมกันอันจะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่น 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
        ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชา          

เลือกเสรี 
13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1  ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตร 

13.3.2  ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากองค์กรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับผู้สอน
รายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

13.3.3  จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการพัฒนางาน และเป็นนวัตกร กระบวนการ           

ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในโลกดิจิทัล   
1.2  ความส าคัญ   

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัตน์และ  
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท าให้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อ        
การบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น         
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระท ามา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไป
จากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐท าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา 
ตลอดจนสร้างแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา เช่น การน าแนวคิดจากภาคเอกชนมา
ปรับใช้ การท างานในลักษณะของร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 
Partnership) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Civil Society) ทั้งนี้เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดสุดเกิด
ขึ้นกับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญ 
ในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ 
และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันสภาพการณ์และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ 

1.3  วัตถุประสงค์  
1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะทางรัฐประศาสตนศาสตร์  
1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรกระบวนการ เพ่ือการพัฒนางาน และหน่วยงาน 
 

2. แผนปรับปรุง 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยจะเน้นมุมมองจาก
ภายนอกที่มีต่อการด าเนินการของสาขาวิชา คุณภาพของนักศึกษาที่พัฒนาตนเองพ่ึงตนเองได้คาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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แผนการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การปรับปรุงหลักสูตร 
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องของสังคม
ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรและเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

3. การติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ 

1. ท าการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา             
ความต้องการของการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นที่
คาดหวังสารธารณะ 

2. การวิจัยความพึงพอใจและ               
ความต้องการของบัณฑิต ที่จบ
การศึกษาหลักสูตร                            
รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยปัญหา
ความต้องการของการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อ
สาธารณะ 

3. ทบทวนหลักสูตรการเรียน               
การสอนรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกล้เคียงกัน 

4. การจัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือ           
การปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอนและ การประกันคุณภาพ 

1. เอกสารการวิจัย 2 ฉบับ 
2. การน าผลการวิจัยมาใช้               

ในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. การประเมินคุณภาพ

นักศึกษาจากการฝึก
ประสบการณ์และการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์                 
ในการท างานและ               
การด าเนินชีวิต 

4. ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็น                        
ระยะ ๆ ทุก 5 ปี 

การบริหารหลักสูตร 1. วิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

2. วิจัยตัวชีว้ัดเพ่ือการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน 

3. การประเมินผลหลักสูตรรายวิชา
และการรับฟังความคิดเห็น 

1. เอกสารการวิจัย 1 ฉบับ 
2. การน าผลการวิจัยมาใช้ใน 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
อย่างน้อย 3 ประเด็น เช่น
พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการบริหารสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์                 
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพสาขาวิชา เป็นต้น 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวั ดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3)            
พ.ศ. 2562 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดรายวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคนเรียนในชั้นปีที่ 1 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
2.5.1 มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 

 

2.5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 260,000 520,000  780,000  1,040,000  1,040,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
6,109,200  

91,000  
 

460,000 
 

250,000  

 
6,414,660  
182,000  

 
460,000 

 
250,000  

 
6,735,939  
273,000  

 
460,000 

 
250,000  

 
7,072,163  
364,000  

 
460,000 

 
250,000  

 
7,425,771  
364,000  

 
460,000 

 
250,000  

รวมรายรับ 7,170,200  7,826,660  8,498,939  9,176,163  9,539,771  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 6,109,200  6,414,660  6,735,939  7,072,163  7,425,771  
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
100,000  
100,000  
91,000 
72,000 

 
150,000  
150,000  
182,000 
72,000 

 
200,000  
200,000  
273,000  
72,000 

 
250,000  
250,000  
364,000 
72,000 

 
250,000  
250,000  
364,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
250,000  

 
460,000 
250,000  

 
460,000 
250,000  

 
460,000 
250,000  

 
460,000 
250,000  

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
180,000  
90,000  

 
180,000  
90,000  

 
180,000  
90,000  

 
180,000  
90,000  

 
180,000  
90,000  

รวมรายจ่าย 7,452,200  7,948,660  8,460,939  8,988,163  9,341,771  
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 23,182  บาท/คน/ปี 

 
2.6.3 งบประมาณรายรับ (สระแก้ว) (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 600,000  1,200,000  1,800,000  2,400,000  2,400,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,784,160  

21,000  
 

460,000 
 

250,000  

 
1,873,368  

21,000  
 

460,000 
 

250,000  

 
1,967,036  

21,000  
 

460,000 
 

250,000  

 
2,065,388  

21,000  
 

460,000 
 

250,000  

 
2,168,657  

21,000  
 

460,000 
 

250,000  

รวมรายรับ 3,115160  3,804,368  4,498,036  5,196,388  5,299,657  
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2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (สระแก้ว) (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,784,160 1,873,368 1,967,036 2,065,388 2,168,657 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

343,000 
100,000 
150,000 
21,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

710,000 
460,000 
250,000  

710,000 
460,000 
250,000  

710,000 
460,000 
250,000  

710,000 
460,000 
250,000  

710,000 
460,000 
250,000  

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

75,000 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,912,160 3,001,368 3,095,036 3,193,388 3,296,657 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 18,450 บาท/คน/ป ี
 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 87 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 57 หน่วยกิต 
2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  30 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  
HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administration  
HPA105 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Local Administration  
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Organizational Theory  
HPA201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Policy  
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Fiscal and Budgeting Administration  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Information Management  
HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Public and Private 

Management 
 

HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
 Human Rights, Ethics and Good Governance  
HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Organizations  
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Principles of Administrative Law    
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Public Administration in the ASEAN Community  
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration  
HPA341 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administration Research  
HPA356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Public Administration  
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Public Administration  

 
2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  
HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ 3(2-2-5) 
 Organizational Analysis and Design  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Financial and Marketing Management in Public and 

Private Sectors 
 

HPA224 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Management  
HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Administration  
HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Administrative Procedures for Local Administration  
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Strategic Management  
HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Administration Strategies  
HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Human Capital Development in the Public and  

Private Sector 
 

HPA343 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ 3(2-2-5) 
 Leadership and Followership in Organizations  
HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Public and Private Sector Management Techniques 

and Instruments 
 

HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
 Organizational Behavior and Development  
HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ 3(2-2-5) 
 Organization Conflict Management and Peaceful 

Resolution 
 

HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร 3(3-0-6) 
 Introduction to Non-profit Organization Management  
HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม 3(2-2-5) 
 Social Entrepreneurs  
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 Social Enterprise Management   
HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Innovations in Local Administration  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Fiscal Management  
HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Local Human Resource Management  
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Community Enterprise Management  
HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Society and Culture of local Communities  
HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resources and Environmental 

Management 
 

HPA404 การบริหารส านักงาน 3(2-2-5) 
 Office Management  
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Selected Readings in Public Administration    
HPA412 การจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
 Disaster Management  
HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Evidence Law  
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure Law for Public Administration  
HPA423 พนักงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labour Relations  
HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Civil Law for Public Administration  
HPA425 หลักกฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administration  
HPA426 กฎหมายอาญา 

Criminal Law 
3(3-0-6) 

HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Public and Private Sector 

Management 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
 Performance Management  
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6) 
 State Enterprise and Public Organnization Management  
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 
 High Performance Organization Management  
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Sector and Public Transportation Management  
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง 3(2-2-5) 
 Risk and Crisis Management  
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Local Administration  
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Study of Local Government Systems  
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Community Management  
HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Local Development  
HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Administrative Organization Performance 

Evaluation 
 

HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Local Administration in Multi-cultural Society  
HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Democracy and Participation in Local Administration  
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2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต 

   

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
   

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์   1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in                            

Public Administration   
 

HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Public Administration   

 
 

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Public 

Administration 
 

HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(540) 
 Professional Experience in Public Administration  

 
2.2.3) กลุ่มโครงการพิเศษ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐรัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Special Project in Public Administration  
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า           
90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต *** 

 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์     
   ชื่อย่อ  :  อ.รป.    
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Associate Degree of Public Administration    
  ชื่อย่อ  :  A.P.A. 
   
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

HPA หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4  การจัดแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 HPA103 
HPA304 

หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักกฎหมายปกครอง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) HPA201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

 HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 3(3-0-6) 
 HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA202 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) HPA221 

HPA219 
 
HPA109 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 

 HPA334 การบริหารงานภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPAXXX วิชาเลือก 9 

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะ HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPAXXX วิชาเลือก 6 

เลือกเสรี HPAXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวมหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาบังคับ) 

HPA356 
HPA341 
HPA427 

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 

HPAXXX วิชาเลือก 6 

เลือกเสรี HPAXXX วิชาเลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ HPA401 
หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือ 

1(45) 

(วิชาปฏิบัติการฯ) HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(วิชาเลือก) 

HPAXXX วิชาเลือก 9 

รวมหน่วยกิต 10 หรือ11 
หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

HPA406 
หรือ 

สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือ 

6(640) 

 HPA409 
หรือ 
HPA408 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือ 
โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

5(450) 
 

6(640) 
รวมหน่วยกิต 6 หรือ  5 

หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผลงานของนักคิดร่วมสมัย และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่าง ๆ ในสายสังคมศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร  
   
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
ปรัชญาการเมือง ความคิดทางการเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
   
HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administration  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน            
ในการบริหารภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น 
   
HPA105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง 
พฤติกรรมทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการปกครอง
ไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มี
ผลต่อการจัดระบบบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย
โดยสังเขป 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Local Administration  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการ
ของการบริหารท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหารส่วนกลางและ             
ส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ 
   
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Organizational Theory  

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่าง  ๆ ด้านการบริหารและการจัด
โครงสร้างองค์การ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผลกระทบต่อการบริหาร 

 
HPA201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Policy  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการส าคัญ กระบวนการหรือวงจร
ของนโยบายสาธารณะ รวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายสาธารณะ และการศึกษากรณีศึกษาทางนโยบายสาธารณะ 
   
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Fiscal and Budgeting Administration  

ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 
แนวคิด ทฤษฎีการคลังสาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับเศรษฐกิจและการเมือง 
งบประมาณแผ่นดินของไทย การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้านทรัพยากรด้าน
การเงิน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจผ่านการศึกษากรณีศึกษาด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ 

 
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  

ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม และวิวัฒนาการของการบริหาร 
ราชการไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการ
ไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ 
และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่าง  ๆ การจัดท า
รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
   
HPA218  การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Information Management  
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา และส่งต่อแพร่กระจาย

สารสนเทศไปยังผู้ใช้  โดยการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ระบบสารสนเทศที่ส าคัญๆ ในองค์กร การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะ              
การบริหารงานและการด าเนินงานขององค์กร  สร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   
HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน              3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Public and Private 

Management 
 

ศึกษาความหมายแนวความคิดทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนเปรียบเทียบความแตกต่าง   ความ
คล้ายคลึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่  
   
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
 Human Rights, Ethics and Good Governance  

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่มาของสิทธิมนุษยชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ความเชื่ อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับ              
ธรรมาภิบาล  และศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ ระดับของจริยธรรม การพัฒนา
จริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม  แนวคิดเรื่องจริยธรรม
ตามหลักศาสนาต่าง ๆ กรณีศึกษาทางจริยธรรม  จริยธรรมกับการบริหารงานภาครัฐ  ปัญหาด้าน
จริยธรรมในประเทศเทศไทย  ตลอดจนศึกษาความหมาย ที่มา องค์ประกอบของธรรมาภิบาล              
แนวทางการการส่งเสริมธรรมภิบาล  ปัญหา และอุปสรรคของใช้ธรรมภิบาลในประเทศไทย 
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HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Organizations  

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ในด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ             
การบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสวัสดิการ พนักงานสัมพันธ์ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน  
 
HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ 3(2-2-5) 
 Organizational Analysis and Design  

ศึกษาโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การประเภทต่างๆการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก โครงสร้างอ านาจและการเมืองภายในองค์การ   ผ่านการฝึกปฏิบัติใน             
การวิเคราะห์ และออกแบบองค์การด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากกรณีศึกษาทั้งจากองค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
      
HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Financial and Marketing Management in Public and 

Private Sectors   
 

ศึกษาตลาดการเงิน ตลาดทุน บทบาทและความส าคัญของตลาดการเงิน        
ตลาดทุนต่อภาคธุรกิจบทบาทความส าคัญของการบริหารการเงินขององค์กรทั้งภาคครัวเรือนภาค
ธุรกิจและภาครัฐบาล และการศึกษา และการใข้สื่อสังคมออนไลน์ในการท าการตลาด  การใช้
เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด  การสร้างกลยุทธ์การตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                
ผ่านการศึกษากรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการในด าเนินการทางการตลาด  

 
HPA224 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Management   

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารโครงการ กระบวนการวางแผนโครงการ     
การด าเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการ ผ่านกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในการบริหาร
โครงการ ตลอดจนการบูรณาการเทคนิคและเครื่องมือที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการ 
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HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Administration  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย การกระจายอ านาจ 
ความหมาย หลักการ และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น กระบวนการบริหารงานท้องถิ่น    
การคลังท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นไทย และผล
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น   
   
HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Administrative Procedures for Local Administration  

ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปของฝ่ายปกครอง ที่มาของกฎหมาย
ปกครอง หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง รูปแบบการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หลักการใช้อ านาจดุลพินิจและอ านาจผูกพันของฝ่ายปกครอง รวมถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
โดยเน้นศึกษาผ่านคดีทางปกครองของท้องถิ่น 
 
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Principles of Administrative Law    

ศึกษาหลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง              
การกระท าทางปกครอง ผลบังคับของค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทาง ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการ
บริหาร และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตลอดจนการควบคุม
การใช้อ านาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ อ านาจหน้าที่ ของตุลาการศาลปกครอง เขต
อ านาจของศาลปกครอง องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ค าวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลและ การบังคับคดีปกครอง 

     
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Strategic Management  

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยผ่านศึกษากรณีศึกษาและการร่วมลงมือ
ปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Administration Strategies  

ศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบ
การบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์          
การบริหารการคลัง และการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา  และการลง
พ้ืนที่เพ่ือร่วมฝึกปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Public Administration in the ASEAN Community  

ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียนแนวคิดและการพัฒนาอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศประชาคมอาเซียน 
หลักการบริหารและการด าเนินงานของอาเซียนผ่านการศึกษากรณีศึกษา ตลอดจนการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศ และ ความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน 
รวมถึงการปรับตัวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
 
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration  

ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยครอบคลุมการก าหนดประเด็นปัญหาการและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย 
    
HPA341 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administration Research  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ ลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ทั้งสถิติภาคพรรณนา และสถิติอนุมาน การเลือกใช้สถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
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HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครฐัและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Human Capital Development in the Public and 

Private Sectors 
 

ศึกษาพัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงค์ของ            
การพัฒนาทุนมนุษย์  รวมถึงวิธีการเทคนิค และเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์  และ
สามารถน าแนวคิดทฤษฎีที่เรียนมา สู่การปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ได้ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน 
     
HPA343 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ 3(2-2-5) 
 Leadership and Followership in Organizations  

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบภาวะผู้น า จริยธรรมของผู้น า 
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของผู้น า
ในการสร้างทีมงาน ลักษณะผู้ตามที่ดี โดยเน้นกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างภาวะผู้น า และภาวะผู้ตามที่ดีได้ 
    
HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Public and Private Sector Management Techniques 

and Instruments 
 

ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การบริหาร
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การร่วมทุนการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอชน และนวัตกรรมการบริหารจัดการต่างๆ ผ่านการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจากองค์กรทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน 
     
HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(2-2-5) 
 Organizational Behavior and Development  

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ครอบคลุมพฤติกรรมระดับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่าง  ๆ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและกลุ่มคน อันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ การพัฒนาองค์การ  โดย
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
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HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ 3(2-2-5) 
 Organization Conflict Management and Peaceful 

Resolution 
 

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของความขัดแย้ง สาเหตุและรูปแบบของ           
ความขัดแย้งในองค์การ รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ทักษะต่าง  ๆ ในการจัดการ 
ความขัดแย้ง กระบวนการน าสันติวิธีมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในองค์การผ่านการสานเสวนา
และการไกล่เกลี่ย และสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริงในการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี 
   
HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร 3(3-0-6) 
 Introduction to Non-profit Organization Management  

ศึกษาความหมาย  ประเภท วิวัฒนาการ วัตถุประสงค์ บทบาท ความส าคัญ 
ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญทางด้านการจัดการองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การที่ไม่แสวงหาก าไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการศึกษากรณีศึกษาองค์การไม่แสวงหา
ก าไรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ  
    
HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม 3(2-2-5) 
 Social Entrepreneurs  

ศึกษานิยามและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ตัวแบบการเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคม นวัตกรรมทางสังคม กระบวนการ
ค้นหาปัญหาการประกอบการทางสังคม การตลาดส าหรับการประกอบการเพ่ือสังคม การลงทุนเพ่ือ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคม เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม การศึกษากรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ            
ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคม 
   
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 Social Enterprise Management  

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน รูปแบบ วิธีการด าเนินการจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม         
การประยุกต์หลักการบริหารที่จะน าไปใช้ในวิสาหกิจเพ่ือสังคม การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โดย
เน้นการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความยั่งยืน การศึกษากรณีศึกษา การฝึกเขียนแผน
ธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม และน าไปสู่การปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
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HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Innovations in Local Administration  

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมการจัดบริการ สาธารณะแก่ประชาชน การเข้าถึงผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การ
บริหารจัดการเมือง โดยการร่วมกับท้องถิ่นในการสร้างนวัตกรรม 
            
HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Fiscal Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานคลังของท้องถิ่น การจัดหารายได้ การบริหาร
รายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถิ่น กระบวนการจัดท างบประมาณท้องถิ่น วินัยการเงิน          
การคลังของท้องถิ่น การกระจายอ านาจทางการคลัง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่น
และการคลังระดับชาติ 
   
HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Human Resource Management  

ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย          
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ตลอดจนแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Community Enterprise Management  

ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน รูปแบบและพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน  การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการผลิต การจัดการตลาด การพัฒนา
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน 
    
HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Society and Culture of local Communities  

ศึกษาสภาพและบริบทของสังคม ระบบนิเวศวิทยามนุษย์ในท้องถิ่น ตลอดจน
ทรัพยากรของชุมชนในด้านต่าง ๆ ท าความเข้าใจวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของชุมชน บทบาทและ
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการลงพ้ืนที่ เพ่ือ
ศึกษาชุมชนท้องถิ่น  
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HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resources and Environmental 

Management  
 

ศึกษาองค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้องถิ่น สถานการณ์ และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น การศึกษาส ารวจและวิ เคราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทบาทและสิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นการลงพ้ืนที่ เพ่ือร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับท้องถิ่น 
 
HPA356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Public Administration  

ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และส านวนที่ใช้ในการบริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการฟัง พูด และฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ                 
การสื่อสาร ฝึกปฏิบัติในการอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสารภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน 

 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์   1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in  

Public Administration 
 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ 
   
HPA402 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Public Administration  

จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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HPA404 การบริหารส านักงาน 3(2-2-5) 
 Office Management  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน การบริหารส านักงานองค์กรภาครัฐ  
การบริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส านักงานภาครัฐ และการบริหาร
ส านักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

   
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Selected Readings in Public Administration  

ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็น
ผลงานที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 

 
HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Public Administration    

การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนการสัมมนาประสบการณ์สังเกต 
การบริหารงาน การน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงานในหน่วยงาน 

 
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(640)    
 Special Project in Public Administration  

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการพิเศษต่างๆ ในลักษณะของการท าวิจัย เพ่ือ
ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   
HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(540) 
 Professional Experience in Public Administration  

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือ
หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  โดย
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
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HPA412 การจัดการสาธารณภัย 3(2-2-5) 
 Disaster Management  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสาธารณภัย ประเภทของสาธารณภัย หลักการ
จัดการสาธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแห่งชาติ โดยการศึกษากรณ๊ศึกษา และการลงพ้ืนที่ภาคสนามร่วมกับชุมชนจัดการ 
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
        
HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Evidence Law  

ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Criminal Procedure Law for Public Administration  

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
HPA423 พนักงานสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 Labour Relations  

ศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ การสร้างความสงบสุขในองค์ การ 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตใน
การท างาน โดยใช้การศึกษากรณีศึกษา  และเข้าศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Civil Law for Public Administration  

ศึกษาความหมาย และพัฒนาการ ความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย 
แนวคิดพ้ืนฐาน ลักษณะเฉพาะ บทบาทความส าคัญของกฎหมาย สิทธิ ประธานแห่งสิทธิ  วัตถุแห่ง 
สิทธิการใช้และการตีความ หลักการอุดช่องว่างของกฎหมาย และศึกษารวมไปถึงหลักทั่วไปของ 
กฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ศึกษาหลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนพ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก        
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
HPA425 หลักกฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administration  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน  
ในการบริหารภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง            
เป็นต้น 

 
HPA426 กฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Criminal Law  

ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่าด้วย
บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ว่าด้วย ความผิด และภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบายทาง
อาญา 

 
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Public Administration  

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวิจัยทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จัดท ารายงานภายใต้การควบคุม
และให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
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HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Public and Private Sector 

Management 
 

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะให้
นักศึกษามีแนวความคิดในทางวิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง และการน า  
เสนอประเด็นจากการศึกษาในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
   
HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
 Performance Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการจัดการผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
เทคนิคเครื่องมือในการจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการศึกษา
จากองค์การต่างๆ  สามารถออกแบบกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน และเครื่องมือส าคัญที่
ใช้จัดการผลการปฏิบัติงานได้ 

   
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6) 
 State Enterprise and Public Organization Management  

ศึกษาความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ ประเภท บทบาท และนโยบายการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในประเทศไทย        
การจัดรูปงานวิธีการบริหารจัดการทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน และ
ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และทิศทางของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในอนาคต โดยการศึกษากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

    
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 
 High Performance Organization Management  

ศึกษาความหมาย แนวคิด คุณลักษณะ ความส าคัญขององค์การสมรรถนะสูง 
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งเสริมการสร้างองค์การสมรรถนะสูง แนวทางปฏิบัติที่ดีและ
กระบวนการสร้างองค์การสมรรถนะสูง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการสร้างองค์การสมรรถนะ
สูง โดยการศึกษาผ่านกรณีศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
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HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Sector and Public Transportation Management  

ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ รูปแบบการจัดการบริการขนส่ง
สาธารณะ บทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ โดยเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นส าคัญ 
   
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง 3(2-2-5) 
 Risk and Crisis Management  

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และตัวแบบในการจัดการภาวะวิกฤตและ
ความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการ
แนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือแสวงหาโอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจาก
ภาวะวิกฤตและความเสี่ยง   

   
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Contemporary Issues in Local Administration  

ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งที่จะให้นักศึกษามี
แนวความคิดในทางวิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง และการน าเสนอประเด็น
จากการศึกษาในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

   
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Study of Local Government Systems  

ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและโครงสร้างการจัดองค์กร รวมถึงบทบาท
และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ   ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ 

  
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Community Management  

ศึกษาความหมายและลักษณะของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงทั้งความเจริญ
และความเสื่อมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมือง แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา
ชุมชนเมือง ภาวะผู้น ากับการบริหารชุมชนเมือง การศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด
หรือรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการรูปแบบพิเศษในประเทศไทย  
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HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Local Development  

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการองค์
ความรู้มาใช้ในการการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และ
เงื่อนไขของการบริหาร รวมถึงการเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวน ร่วม
พัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการผ่านการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
    
HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Administrative Organization Performance 

Evaluation 
 

ศึกษาหลักการและทฤษฎี กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรายบุคคล
และภาพรวมขององค์กร การเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น 

   
HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Local Administration in Multi-cultural Society  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิค ตลอดจนกรณีศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการบริหารท้องถิ่นส าหรับสังคมที่มีประชากรที่มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งทาง
ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ประเพณี และค่านิยม ที่ได้มาอยู่ร่วมสังคมหรือพ้ืนที่เดียวกัน  
โดยการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  

      
HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Democracy and Participation in Local Administration  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย ความเชื่อมโยงระหว่างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารท้องถิ่น พ้ืนฐานทางความคิด
ด้านประชาสังคม และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น  โดย
การศึกษากรณีศึกษา และการศึกษาจากกระบวนการประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นจากสถานการณ์
จริง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายปิยะ   

กล้าประเสริฐ 
อาจารย์ D.P.A. (Public 

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

Southwestern  
University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2557 
 

2546 
2531 

12 12 12 12 

2 นาย 
บุญอนันต ์
บุญสนธิ์ 

อาจารย์ รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2544 
 

2539 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 

อาจารย์ รอ.ม. (การจัดการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทร์เกษม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
 
 

2551 
 

2550 

12 12 12 12 

4 นายชนินทร์ 
จักรภพโยธิน 

อาจารย์ รป. ด. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ. ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศษ.บ.  
(สังคมศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2562 
 

2554 
 

2546 

12 12 12 12 

5 นางสาว 
ดวงพร   
อุไรวรรณ 

อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ 
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2558 
 
 

2553 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

        2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพัณณกร   

สอนไว 
อาจารย์ รป.ด. (รัฐ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 
 
 
 

2546 
2548 

 
2540 

12 12 12 12 

2 นายวุฒิวัฒน์ 
อนันต์วุฒิเมธ 

อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
 

2547 

12 12 12 12 

3 นายชัยวุฒิ 
เทโพธ์ิ 

อาจารย์  รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะ) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

2548 
 

2544 

12 12 12 12 

4 นายฉัตรเกษม  
ดาศรี 

อาจารย์   รป. ม. (นโยบาย
สาธารณะและ 
การจัดการภาครัฐ) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
 
 

2554 

12 12 12 12 

5 นายเทวพงษ์    
พวงเพชร 

อาจารย์ ร.ม.  
(การปกครอง) 
ร.บ. (การเมือง 
การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 
 

2543 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายปิยะ   

กล้าประเสริฐ 
อาจารย์ D.P.A. (Public 

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

Southwestern  
University 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2557 
 

2546 
2531 

12 12 12 12 

2 นาย 
บุญอนันต์ 
บุญสนธิ์ 

อาจารย์ รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2544 
 

2539 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 

อาจารย์ รอ.ม. (การจัดการ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทร์เกษม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2553 
 
 

2551 
 

2550 

12 12 12 12 

4 นายชนินทร์ 
จักรภพโยธิน 

อาจารย์ รป. ด. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ. ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศษ.บ.  
(สังคมศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2562 
 

2554 
 

2546 

12 12 12 12 

5 นางสาว 
ดวงพร   
อุไรวรรณ 

อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะและ 
การจัดการภาครัฐ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2558 
 
 

2553 

12 12 12 12 

6 นายไททัศน์ 
มาลา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 
 
รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)  
 
ร.บ. (การเมือง            
การปกครอง) 
เกียรตินิยม 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
 
 
 

2554 
 

2550 

12 12 12 12 

7 นายภิศักดิ์ 
กัลยาณมิตร 

ผู้ข่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 
 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 
 
 
 

2546 
2540 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
8 นายกัมลาส 

เยาวะนิจ 
 

ผู้ข่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 
 
รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (การปกครอง) 
เกียรตินิยม 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2558 
 
 
 

2546 
 

2544 

12 12 12 12 

9 นายรัฐชาติ  
ทัศนัย 

ผู้ข่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศ.ม. 
(เศรษฐศาสตร์) 

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
วท.บ.  
(สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทร์เกษม 

2559 
 

2547 
 

2541 
2540 

12 12 12 12 

10 นางสาวจารุณี        
มุมบ้านเซ่า 

อาจารย์ รป.ด. 
(เศรษฐศาสตร์
การเมืองและ            
การบริหารจัดการ) 
รศ..ม.  
(การบริหารรัฐกิจ) 
บธ.บ.  
(การบริหารท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2562 
 
 
 

2554 
 

2538 

12 12 12 12 

11 นางสาว 
ฤทัยทิพย์ 
จันทร์สระแก้ว 

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

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
2539 

12 12 12 12 

12 นางสาว     
อรุณรัตน์ 
จินดา 

อาจารย์ M.A. (Master of 
Political Science) 
 
 
ศศ.บ. (รัสเซีย
ศึกษา)  
เกียรตินิยม 1  

Ural Federal State 
University, 
Yekaterinburg Russian 
Federation 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 
 
 
 

2554 

12 12 12 12 

13 นางสาว     
ดาวราย        
ลิ้มสายหั้ว 

อาจารย์ ร.ด. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 
ร.ม. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) 
ศศ.บ. (อาณา
บริเวณศึกษา 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2561 
 

2551 
 

2548 

12 12 12 12 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
14 นายเอก                

ศรีเชลียง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. 
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนเิทศศาสตร์) 
ศศ.บ.  
(บรรณารักศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2546 
 

2537 
 
 

2531 

12 12 12 12 

 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพัณณกร   

สอนไว 
อาจารย์ รป.ด. (รัฐ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2558 
 
 
 

2546 
2548 

 
2540 

12 12 12 12 

2 นายวุฒิวัฒน์ 
อนันต์วุฒิเมธ 

อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
 

2547 

12 12 12 12 

3 นายชัยวุฒิ 
เทโพธ์ิ 

อาจารย์  รป.ม. (นโยบาย
สาธารณะ) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

2548 
 

2544 

12 12 12 12 

4 นายฉัตรเกษม  
ดาศรี 

อาจารย์   รป. ม. (นโยบาย
สาธารณะและ 
การจัดการภาครัฐ) 
 ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
 
 

2554 

12 12 12 12 

5 นายเทวพงษ์    
พวงเพชร 

อาจารย์ ร.ม.  
(การปกครอง) 
ร.บ. (การเมือง 
การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 
 

2543 

12 12 12 12 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายพงษ์

เทพ สันติกุล 
รอง

ศาสตราจารย์ 
 สส.ด. (การบริหารสังคม)  
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
 บธ.บ. (การตลาด)   
เกียรตินิยมอันดับ 1  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกริก 

6 6 6 6 

2 นางอรมน 
ปั้นทอง  

อาจารย์  รป.ด. (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน) 
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
บธ.ม. (การจัดการ
การตลาด) 
ศ.บ. (การเงิน-การคลัง) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

3 นาย                
พยุงศักดิ์  
ทราบรัมย์ 

อาจารย์   รป.ม.                           
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สม.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

6 6 6 6 

4 นายธนา  
ร่างน้อย 

อาจารย์ ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
สส.บ. (สังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์) 

  ร.บ. (การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 6 6 6 

5 นายมาณิช 
อินทฉิม 

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

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 6 6 6 

6 นาย 
ชานนท์ 
ภัทรจารี 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 6 6 6 

7 นาง
ทิพวรรณ 
พฤฒากรณ์ 

อาจารย์   ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถด าเนินการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจ า           
ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียน             
การสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้

และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน  
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด 

วิเคราะห์ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือลดปัญหา         

การท างานและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ท าโครงงานหรือ
งานวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ทางกาย 
   - การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   - ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   - สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ 
   - เรียนรู้มารยาทสังคม  
   - การแสดงสีหน้า 

 
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุค าสอนในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน 
- ฝึกพูดในที่ชุมชน 

2. ทางวาจา 
   - ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา 
   - รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์ 
   - มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร 
   - เรียนรู้ความเหมาะควรในการพูดกับบุคคล         
ทุกระดับ 
   - ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

 
- บรรจุในวิชาเกี่ยวกับจริยธรรม 
- แสดงบทบาทในห้องเรียนโดยสมมติ
สถานการณ ์
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง 
- ฝึกโดยใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน  
- ฝึกพูดในที่ชุมชน 

3. ทางใจ 
   - มีจิตส านึกในการบริการสาธารณะ 
   - เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จัก            
ให้อภัย 
   - มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
   - มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
- บรรจุในรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลนโยบายสาธารณะ ประชาธิปไตยกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
- สอดแทรกการสอนในทุกรายวิชา 
- จัดโครงการในลักษณะจิตอาสา 

4. ศักยภาพอ่ืน 
   - แสวงหาความรู้  
   - ช่างสังเกต 
   - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
   - มีความเป็นผู้น า 

 
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน 
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา 
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา 
- การสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง        
การพ่ึงตนเองได้จริง  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความซื่อสัตย์ มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   1)  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
   2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   4) เป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เหมาะสม 
การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นต้น 
   2) การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  
   3) การปฏิบัติการภาคสนาม โดยการทัศนศึกษา การฝึกภาคปฏิบัติจริง (Real 
Practice)  
   4) การบรรยายในชั้นเรียน 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา    
   2) คะแนนสะสมระหว่างภาค   
   3) คะแนนปลายภาค    
   4) คะแนนประเมินพฤติกรรม จากหน่วยงานที่ฝึกงานภาคสนาม และผู้สอน       
โดยการตรวจสอบภารกิจการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกสถานที่ 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
   มีความรู้ด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารภาครัฐและเอกชน ด้านกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารราชการ ด้านระบบบริหารการปกครองท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านระบบการบริหารงานภาครัฐ 
   1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน  
   2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
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   3) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่  ๆ ในการบริหาร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์  
   4) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบเกี่ ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดังกล่าวได้  
   5) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
   2) การวิจัย ค้นคว้าและการจัดท ารายงานจาก ห้องสมุด และสารสนเทศ  
   3) การรายงานบุคคลและการอภิปรายกลุ่ม 
   4) การฝึกปฏิบัติภาคสนามในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพ่ือน าความรู้ภาคทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติและเป็นการฝึกประสบการณ์จริง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค 
   2) คะแนนสะสม 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   เป็นนักบริหารที่มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผล 
   1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
สม่ าเสมอ  
   2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   3) มีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ในการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน 
   4) มีทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผล เพ่ือใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) กรณีศึกษาภาคสนาม 
   2) สถานการณ์จ าลอง 
   3) การทัศนศึกษาและการสาธิต การปฏิบัติการจริง (Real Practice)  
            4) การายงานและการอภิปรายกลุ่ม  
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คะแนนสะสมและคะแนนสอบปลายภาคแต่ละรายวิชา  
   2) การประเมินผลจากชุมชนและอาจารย์ 
   3) การประเมินผลโดยกลุ่มนักศึกษา 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน       
การรับผิดชอบ  
   มีภาวะผู้น า สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้ มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการท าความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่น 
   1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  
            2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
            3) มีความฉลาดทางอารมณ ์สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้            
            4) มีความสามารถในการวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
            5) มีความสามารถในการท าความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) บรรยาย 
                  2) บทบาทสมมต ิ
                  3) การค้นคว้า รายงานจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ สารสนเทศ ห้องสมุด  
                  4) การแบ่งกลุ่มท างานเป็นทีม 
                  5) การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
                  6) การปฏิบัติการจริง   
            7) การสร้างกรณีศึกษาตามสถานการณ์ 
                  8) การอภิปราย 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
   แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา คะแนนสะสมระหว่างภาค  คะแนนปลายภาค 
คะแนนประเมนิพฤติกรรม จากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ และผู้สอน 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
และทักษะทางด้านสถิติ 
   1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
      2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสมมีงานภาครัฐ 
            3) ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐาน และทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 
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   4) มีทักษะในการค านวณเบื้องต้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหา  
โดยอาศัยหลักการทางสถิติ หลักการเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1) บรรยายการอภิปราย 
                2) บทบาทสมมติ การสร้างกรณีศึกษาตามสถานการณ์ 
                3) การค้นคว้า รายงานจากสารสนเทศ ห้องสมุด  
   4) การแบ่งกลุ่มท างานเป็นทีม 
               5) การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การปฏิบัติการจริง   
               6) การใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบส ารวจ  
  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   คะแนนสะสมระหว่างภาค คะแนนปลายภาค คะแนนประเมินพฤติกรรม จาก
หน่วยงานฝึกประสบการณ์ และผู้สอน นิเทศงานภาคสนาม การสัมมนา 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัประศาสนศาสตร ์                    
2. HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรฐัศาสตร ์                    
3. HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์                    
4. HPA105 การเมืองการปกครองไทย                    

5. HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบรหิารท้องถิ่น                    
6. HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ                    
7. HPA201 นโยบายสาธารณะ                    
8. HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ                    
9. HPA208 ระบบบริหารราชการไทย                    
10. HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                    
11. HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล                    
12. HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                    
13. HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล                    
14. HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15. HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ                    
16. HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน                    
17. HPA224 การบริหารโครงการ                    
18. HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย                    
19. HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น                    
20. HPA304 หลักกฎหมายปกครอง                    
21. HPA309 การบริหารเชิงกลยทุธ์                    
22. HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น                    
23. HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน                    
24. HPA340 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์                    
25. HPA341 สถิตสิ าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
26. HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน                    
27. HPA343 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ                    
28. HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                    
29. HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ                    
30. HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ                    
31. HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหา 
                 ก าไร 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

32. HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม                    
33. HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม                    
34. HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น                    
35. HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น                    
36. HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                      
37. HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน                    
38. HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น                    
39. HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น                    
40. HPA356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                    
41. HPA 401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์                      
42. HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                      
43. HPA404 การบริหารส านักงาน                    
44. HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร ์                    
45. HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์                    
46. HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
47. HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                    
48. HPA412 การจัดการสาธารณภัย                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

49. HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน                    
50. HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                    
51. HPA423 พนักงานสัมพันธ์                    
52. HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                    
53. HPA425 หลักกฎหมายมหาชนส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                    
54. HPA426 กฎหมายอาญา                    
55. HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์                    
56. HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                     
57. HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน                    
58. HPA431 การจัดการรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน                    
59. HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง                    
60. HPA433 ภาครัฐกับการจดัการการขนส่งสาธารณะ                    
61. HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง                     
62. HPA435 ประเด็นร่วมสมยัทางการปกครองท้องถิ่น                    
63. HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                    
64. HPA437 การจัดการชุมชนเมอืง                    
65. HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
66. HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
                 ส่วนท้องถิ่น 

                   

67. HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม                     
68. HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น                    
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจนเพ่ือ           

การทวนสอบ  
2.1.2 จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน  
2.1.3 ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแล้ว เพื่อปรับ

มาตรฐานข้อสอบ  
2.1.4 เน้นผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติจริงเพิ่มจากการเรียนภาคทฤษฎี  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
2.2.1  ผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม ถามในประเด็ น      

ต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการหางาน การใช้ความรู้ความสามารถในการท างานต่างๆ  
2.2.2  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร โดยใช้

แบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะของบัณฑิต ความรู้ความาสามารถของบัณฑิต          
เป็นต้น 

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อนักศึกษาสิ้นปีการศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี ได้แก่ รู้ (Knowleges) เชี่ยวชาญ (Expertise) มีทักษะ (Skills) และประยุกต์ใช้ได้ 
(Application) หรือเรียกว่า  KESA 

 เมือ่จบชั้นปีที่ 1 นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 เมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลุ่มลึกในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น 
 เมื่อจบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาต้องมีทักษะในการวิจัยโดยน าองค์ความรู้ที่เรียนมาสร้างผลงานวิจัย

ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
เมื่อจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่มี ไปใช้ในการท างานจริง        

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช ภัฏ                  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับคณะหรือจัดร่วมกับ

มหาวิทยาลัย  
1.2 จัดนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา  
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์  
1.4 จัดระบบแนะน า / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  
1.6 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าแห่งความเป็นครู 

อาจารย์ ผู้ใฝ่ความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตร และการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน ต ารา เทคโนโลยีช่วยสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์

ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และสังคม เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.5 เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 
2.2.6 จัดโครงการเยี่ยมชม - ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.7 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ และธ ารงรักษา

คณาจารย์ที่มีคุณภาพ 
2.2.8 พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารแลพัฒนาหลักสูตร และ         
การเรียนการสอนตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า  5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน          
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 
2. บัณฑิต  

จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น 
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ         
ในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ  

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.2 ด้านความรู้  
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ   

ภาคพิเศษได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา  

3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา  

3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น          

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้  

3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน  
3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา  

3.3.1 การรับนักศึกษา  
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา  
2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ  
3) มีการประเมินกระบวนการ  
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน  
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้  
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
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2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ  
3) มีการประเมินกระบวนการ  
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  
1) การคงอยู่ของนักศึกษา  
2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

4. อาจารย์  
4.1 การบริหารคณาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์
พิเศษจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า  6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้  
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  
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4.2.2 คุณภาพอาจารย์  
1)  อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
2)  อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
3)  มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป  
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  

มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้  
1) การคงอยู่ของอาจารย์  
2) ความพึงพอใจของอาจารย์  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  

5.1 การบริหารหลักสูตร  
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้  

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)  

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้ 

1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พ           
ในระดับอุดมศึกษา  

2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ  

3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  

4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
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5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ เหมาะสมจัดอาจารย์          

จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

 5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน  
  1)  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
  2)  หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน  
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียน
การสอนและการจัดท ารายงาน  
 5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
  1)  สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน  
  2)  สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย  
  3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
  4)  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน        
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  5)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา            
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี  
  6)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี  
 5.3  การติดตามประเมินผลหลักสูตร  
  5.3.1  จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล  
  5.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
  5.3.3  มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
  5.3.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ทุกภาคการศึกษา  
  5.3.5  เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
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  5.3.6  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร  
  5.4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
   1)  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรแล ะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   2)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา  
    2.1)  มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
    2.2)  มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3)  ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
    2.4)  ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  
  5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1)  ก าหนดผู้สอน  
   2)  การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4  
   3)  ก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
   4)  จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5)  บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน  
   โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
   1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   2)  น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
   3)  ประเมินกระบวนการ  
   4)  ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน  
   5)  ด าเนินการตามวงจร PDCA  
  5.4.3  การประเมินผู้เรียน  
   ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้  
   1)  ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   2)  ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   3)  ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้  
    3.1)  มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน  
    3.2)  มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน  
    3.3)  ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน  
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    3.4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน  
    3.5)  เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 6.1  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
  6.1.1  การบริหารงบประมาณ  
   คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา  
  6.1.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
   คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น          
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง  
   1)  สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
    การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ค านวณทางสถิติเพ่ือการท าวิจัย ชั้น 2 อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1 

2 ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ค านวณทางสถิติเพ่ือการท าวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์  2 
3 ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ  1 

 
   2)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
รายการ มีต ารา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับรฐัประศาสนศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 
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  6.1.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน            
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย  
   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 
  6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2  การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
  6.2.1  ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน           
การเรียนรู้  
  6.2.2  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน        
การสอน  
  6.2.3  ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้  
   1)  มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน  
   2)  น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน  
   3)  ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน  
   4)  ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน  
   5)  เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  

X X X X X 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง  

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
ขอค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ  

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน  

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ
ผลการสอบ  

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประมวลผล  
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร  
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน

ของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา            
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ 
และการเปิดเว็บไซต์ เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง ของ
ผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม  

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้น
ไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร  

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่แต่งตั้งโดยคณบดี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ           

ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร  

4.2 ประธานหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตร  

4.3 หลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผล
ของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผล การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอประธาน
หลักสูตร  

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้        การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558               
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                              
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่
นักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7)     ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot


76 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

114 

12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) 
เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดย
ใช้    การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการ
จัดการศึกษาท่ีก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 กา รศึ ก ษ า แ บบ นา น าช า ติ  ( International Education)  เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษา
แบบรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  ( The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา 
ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า           
5 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า              
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า            
8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่        
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา 
ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า            
10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  
17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 
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22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษาเต็ม เวลา หมายถึ ง  นักศึกษาที่มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธี การลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดย

ไม่นับหน่วยกิต 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 
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ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพจิารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี         

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 
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50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
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53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
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53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่ เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงคจ์ะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 
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ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์             

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 
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กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
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64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      
แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้ สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         
1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2561 
............................................. 

  
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6    
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557  



97 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

114 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพ่ิมข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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 24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 10 ให้เพ่ิมข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบ
โครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 
 “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี          
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษาหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ 17 ให้เพ่ิมข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้   

“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ 18 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี            
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อ 61/1  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี             
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี         
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือ
หลักสูตรเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยน
หลักสูตรมาก่อน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน



105 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

114 

ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
  เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ปรับปรุง เล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั ้งแต่                   
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง  ๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้
ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
   
8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท                                                           3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร                        3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน                                  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์                                       4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติ เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต                                        4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคมมี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้ อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก                                                               4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์                                                4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)               2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่ งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ 
เป็นผู้ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry, 
Inquiry Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท า
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ของ

ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอ
โครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม            
การเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและ
กิจกรรม     ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

ที่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           
2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           
3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร           
4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทกัษะทางการเรียน           
5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

6 VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต           

7 VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           
10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
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ที ่660/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ท่ี 660/2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนสาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลดี และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา                   ประธาน        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกร วงศ์ปรีดี            กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สญัญา เคณาภูม ิ         กรรมการ        ผูท้รงคุณวุฒ ิ
๔. นายชัยวัฒน์ ภทัรกานต์                              กรรมการ        ผูท้รงคุณวุฒ ิ
๕. นายวันฉตัร สวุรรณกติติ                          กรรมการ        ผูท้รงคุณวุฒ ิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร                            กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๗. อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๘. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๙. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๐. อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๑. อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ               ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๓. อาจารย์รังสรรค์ สุค าภา กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายห้ัว กรรมการ               อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน กรรมการ               อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ                  กรรมการและเลขานุการ          ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒๑. นายอาคม สุวรรณโน                   ผู้ใช้บัณฑิต 
๒๒. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท์                                                      ผู้ใช้บัณฑิต 
๒๓. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร                          ศิษย์เก่า 
๒๔. นายพรประทาน ทาท านุ            ศิษย์เก่า 
๒๕. นางสาววชิราพร สมอทอง                                                                    ศิษย์เก่า 
๒๖. นายพรชัย เขียวชอุ่ม            ศิษย์เก่า 

สั่ง ณ วันที่   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
                            

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
                                                         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์  

   จังหวัดปทุมธาน ี
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม HUSO 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ Video call Line 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา         ประธาน        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกร วงศ์ปรีดี           กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์                          กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ                         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๗. อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๘. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๙. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๐. อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๑. อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๓. อาจารย์รังสรรค์ สุค าภา กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒๑. นายอาคม สุวรรณโน                   ผู้ใช้บัณฑิต 
๒๒. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท์                              ผู้ใช้บัณฑิต 
๒๓. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร           ศิษย์เก่า 
๒๔. นายพรประทาน ทาท านุ           ศิษย์เก่า 
๒๕. นางสาววชิราพร สมอทอง                                       ศิษย์เก่า 
๒๖. นายพรชัย เขียวชอุ่ม            ศิษย์เก่า 
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เริ่มประชุม    เวลา 09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
วาระท่ี 1.1 ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบ    
                มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ 
                ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  
                 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 2.1 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าเสนอ  

    (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์       

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 3.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ 
      ผู้ใช้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ 
      ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
      รัฐประศาสนศาสตร์       

วาระท่ี3.2  สรุปข้อคิดเห็นสู่แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 
               รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 
 

 

                  ลงชื่อ)…........ ................….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 

                  (ลงชื่อ)…......... ...............….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา) 
                     ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี  3/2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม HUSO 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ Video call Line 
********************************************* 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 ตุลาคม 2558 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา         ประธาน        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกร วงศ์ปรีดี           กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์                          กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ                         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๗. อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๘. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๙. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๐. อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๑. อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๓. อาจารย์รังสรรค์ สุค าภา กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 - ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 
 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การปรับเปลี่ยนร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตามผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
คุณชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ 1. การผลิตบัณฑิตต้องสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและ

สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

2. เนื้อหาการเรียนการสอน ควรเน้นให้นักศึกษามีการความ
เข้าใจเรื่องการกระจายอ านาจหรือภารกิจสู่ท้องถิ่น 
ประสิทธิภาพขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์กร
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรปูพื้นด้าน 
    จริยธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองที่ดี รวมถึงนวัตกรรมในการจัดการ 
    ท้องถิ่น มุ่งเน้นการคิดค้นผ่านจินตนาการ  

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

ดร.อาคม สุวรรณโน 1. ควรให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อให้มีองค์ความรู้ติดตัวไว้เพื่อใช้ในการ
ท างาน  

ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

2. เน้นการปลูกฝังเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส 
เนื่องจากการท างานในปัจจุบันมีการตรวจสอบค่อนข้าง
เยอะ 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

3.  เน้นนวัตกรรมในการจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี  
     การริเริ่ม การน านวตักรรมมาใช้ เพื่อสร้างสรรค ์
     ผลงานให้กับหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝัง 
     คุณลักษณะการท างานในระบบราชการ 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 1. หลักสูตรอย่าลืมให้ความส าคัญกับรายวิชากฎหมายพื้นฐาน

   
ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

2. การออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนระดับอนุปริญญา 
เช่น อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน อนุปริญญาการจัดการ
ทั่วไป  ทางหลักสูตรสามารถน ารายวิชามาปรับ หรือมา
เทียบโอนเป็นการลดระยะเวลาการเรียนหากผู้ที่เรียน
อนุปริญญามาเรียนต่อยอดกับทางเรา  

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

3.  การเขียนค าอธิบายรายวิชา ควรพูดถึงขอบเขต  
     วิธีการเรียนรู้และ Learning Outcomes จะ 
     ช่วยให้การสอนรายวิชานั้นๆมมีาตรฐาน ถึงแม ้
     จะเปลี่ยนผูส้อนหรือมผีูส้อนหลายคน 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท ์ 1. จุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร (จุดเด่น/เอกลักษณ์ในการ
ขายของคืออะไร) 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

2. องค์ความรู้ส าคัญที่ขาดหายไป ได้แก่ การบริหารโครงการ 
ตั้ งแต่การเขียนเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ 
งบประมาณ การติดตามและควบคุม, การบริหารงานบุคคล 
(HRM/HRD), Digital Transformation (การสร้าง New 
Normal การใช้ Digital ในการท างาน) 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

3. หลักสูตรที่แนวทางหรือการแก้ไขปัญหานักศึกษาจบมาแล้ว
ไม่มีงานท าอย่างไร 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

4.  เรื่องการท าวิจัย ควรเน้นให้นกัศึกษามีการ  
     ปฏิบัติจริงๆมากกว่าเรียนรู้ทฤษฎี ทั้งวิจัยเชิง 
     ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

หลักสตูร
ด าเนินการอยู่
แล้ว 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ 1. พิจารณาแล้วพบข้อสงสัย ดังนี้ การผลิตบัณฑิตของมรภ. 

มุ่งเน้นจุดใด สามารถท างานอะไรได้ มีจุดเด่นด้านไหน 
ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

2. เนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรค่อนข้างเน้นทฤษฎีมาก
เกินไป 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

3. ความปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย สามารถน าเอา
ยุทธศาสตร์ชาติมาปรับใช้ได้และเช่ือมโยงกับเรื่องภาครัฐ
สมัยสมัยใหม่    

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

4. เรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของเด็กนักศึกษา(เป็นที่
ทราบกันอยู่แล้ว) แต่ในหลักสูตรกลับไม่ค่อยเนื้อหา รายวิชา
ที่เป็นเรื่องการเพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา ซึ่ง
สามารถแทรกแซงอยู่ในเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้ 

หลักสตูร
ด าเนินการอยู่
แล้ว 

5. จุดอ่อนอีกประเด็น คือ การประยุกต์ใช้องค์ความที่มีจาก
แนวคิดทฤษฎีไปสู่เชิงปฏิบัติ 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

6. ควรเน้นเนื้อหาหรือรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ DATA ให้
นักศึกษามองเห็น เข้าถึงและน าข้อมูลมาแสดงต่อไป 

หลักสตูรมี
รายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ
ด้านนี้อยู่แล้ว 

7. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการหายไป ทั้งที่เป็นเรื่อง
ส าคัญมากในตอนท างานที่ทุกคนมีโอกาสได้เขียนน าเสนอ
โครงการ 

ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

8. ควรปรับทิศทางช่ือหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น รปศ.เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น รปศ.เพื่อการพัฒนาชุมชน 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

9. รายวิชาที่ท ามาในหลักสูตรค่อนข้างมีความกระจายตัว ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

  10. อยากให้มีการทบทวนภาพของภาครัฐและภาคเอกชนที่
หลักสูตรต้องสื่อออกมาให้ชัดเจน 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

11.  สรุปทิ้งท้ายมี 4 ประเด็น ที่หลักสูตรควรปรับ ได้แก่         
การขาดจุดเด่นของหลักสูตร ทิศทางของหลักสูตร, จุดเด่น
การขายบัณฑิตหลังเรียนจบจากที่นี้คืออะไร, การขาด         
ความเป็นสมัยใหม่, ท าอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนว่า ผู้ที่
เรียนจบจากท่ีนี้จะสามารถท างานได้จริง 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข 
รศ.ดร.อัชกรณ์ 

วงศ์ปรีดี 
1. หลักสูตรตอบโจทย์ใคร?  ตรวจสอบตาม

ค าแนะน า 
2. แก้ไขเนื้อหาหน้า 7 จากก าลังเข้าสู่ประชาคม ASEAN เป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  
ปรับแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

3. อาจปรับเป็น 3 สาขา สาขาละ 40 คน ตือ สาขาท้องถิ่น 
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขา Digital 

คงไว้ตามเดิมเนื่อง
ด้วยข้อจ ากัดของ
จ านวนอาจารยไ์ม่
เพียงพอ 

4. ในแต่ละสาขาที่เปิด อาจจะมีการเชิญผู้เช่ียวชาญหรือบริษัท
ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น 
PTT SCG Chevron  

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

5. อยากให้มีการเพิ่มรายวิชา AI, Data Visualization,         การ
ท างานผ่านระบบ Online, E – Government 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

6. รปศ.ควรหาความแตกต่างเพื่อสร้างจุดยืนให้ตนเอง ไม่ควร
เป็นหลักสูตรแบบทั่วไป 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

7. ควรสร้างจุดเด่นและจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

8. ระบบการเรียนควรมีความแตกต่าง เช่น การเรียนแบบ Pre 
– Degree ตัวอย่างเช่น ม.ราม 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

 9. การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Online ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

10. การปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด เนื้อหารายวิชา ได้แก่ 
1) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ไม่ควรเน้นมากเกินไป 
2) การบริหารการคลังและงลประมาณ อาจปรับเป็น          

การบริหารการเงิน 
3) บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิชาที่ดี

สามารถตอบโจทย์เรื่องภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ได้  
4) ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ ภาวะผู้ตามใน

องค์การจ าเป็นต้องเรียนหรือไม่ 
5) การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ภาษาอังกฤษเขียนผิด 
6) การบริหารส านักงาน ควรเน้นการสอนเรื่องเขียนหนังสือ

ราชการ 

ตรวจสอบตาม
ค าแนะน า 

11. เน้นการท าวิจัยท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริงๆ หลักสตูรด าเนินการ
อยู่แล้ว 

12. วิชาสัมมนา ควรสอนภาคปฏิบัติ เน้นให้เด็กเขียนโครงการ 
จัดสัมมนาได้ 

หลักสตูรด าเนินการ
อยู่แล้ว 
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                   ลงชื่อ)…........ ................….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 

                  (ลงชื่อ)…......... ...............….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา) 
                     ประธานกรรมการ 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม HUSO 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ Video call Line 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา         ประธาน        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกร วงศ์ปรีดี           กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์                          กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ                         กรรมการ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร   กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11. อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
12. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
13. อาจารย์รังสรรค์ สุค าภา กรรมการ        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
15. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
16. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
17. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน กรรมการ         อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
18. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
19. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการ        อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
21. นายอาคม สุวรรณโน                   ผู้ใช้บัณฑิต 
22. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท ์                              ผู้ใช้บัณฑิต 
23. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร           ศิษย์เก่า 
24. นายพรประทาน ทาท านุ           ศิษย์เก่า 
25. นางสาววชิราพร สมอทอง                                       ศิษย์เก่า 
26. นายพรชัย เขียวชอุ่ม            ศิษย์เก่า 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 09.00 น. 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 
คุณชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ 1. การผลิตบัณฑิตต้องสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ 

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
2. เนื้อหาการเรียนการสอน ควรเน้นให้นักศึกษามีการความเข้าใจ

เรื่องการกระจายอ านาจหรือภารกิจ สู่ท้องถิ่น ประสิทธิภาพของ
องค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์กรท้องถิ่น 

3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรปูพ้ืนด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงนวัตกรรมในการจัดการ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นการคิดค้นผ่านจินตนาการ 

ดร.อาคม สุวรรณโน 1. ควรให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับท้องถิ่น เพ่ือให้มีองค์ความรู้ติดตัวไว้เพ่ือใช้ในการท างาน                 
(ในหลักสูตรที่น าเสนอวิชานี้เป็นวิชาเลือก คุณอาคมเสนอให้เป็น
วิชาบังคับ เพราะนักศึกษาบางคนอาจไม่ได้เลือกเรียนวิชานี้          
จะส่งผลให้เด็กเสียโอกาส) 

2. เน้นการปลูกฝังเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส เนื่องจาก
การท างานในปัจจุบันมีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะ 

3. เน้นนวัตกรรมในการจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการริเริ่ม การน า
นวัตกรรมมาใช้ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้กับหน่วยงาน รวมถึง 
การปลูกฝังคุณลักษณะการท างานในระบบราชการ 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 1. หลักสูตรอย่าลืมให้ความส าคัญกับรายวิชากฎหมายพื้นฐาน 
2. การออกแบบหลักสูตรเพ่ือรองรับผู้เรียนระดับอนุปริญญา เช่น 

อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน อนุปริญญาการจัดการทั่วไปทาง
หลักสูตรสามารถน ารายวิชามาปรับ หรือมาเทียบโอนเป็นการลด
ระยะเวลาการเรียนหากผู้ที่เรียนอนุปริญญามาเรียนต่อยอดกับ
ทางเรา  

3. การเขียนค าอธิบายรายวิชา ควรพูดถึงขอบเขต วิธีการเรียนรู้และ 
Learning Outcomes จะช่ วยให้การสอนรายวิชานั้น  ๆ  มี
มาตรฐาน ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้สอนหรือมีผู้สอนหลายคน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 
ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ 1. จุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร (จุดเด่น/เอกลักษณ์ในการขายของ

คืออะไร) 
2. องค์ความรู้ส าคัญที่ขาดหายไป ได้แก่ การบริหารโครงการ ตั้งแต่  

การเขียนเสนอโครงการ การด าเนินโครงการ งบประมาณ        
การติดตามและควบคุม, การบริหารงานบุคคล (HRM/HRD), 
Digital Transformation ( ก า ร ส ร้ า ง  New Normal กา ร ใ ช้  
Digital ในการท างาน) 

3. หลักสูตรที่แนวทางหรือการแก้ไขปัญหานักศึกษาจบมาแล้วไม่มี
งานท าอย่างไร 

4. เรื่องการท าวิจัย ควรเน้นให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริง ๆ มากกว่า
เรียนรู้ทฤษฎี ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ 1. พิจารณาแล้วพบข้อสงสัย ดังนี้ การผลิตบัณฑิตของมรภ. มุ่งเน้น
จุดใด สามารถท างานอะไรได้ มีจุดเด่นด้านไหน 

2. เนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรค่อนข้างเน้นทฤษฎีมากเกินไป 
3. ความปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย สามารถน าเอายุทธศาสตร์

ชาติมาปรับใช้ได้และเชื่อมโยงกับเรื่องภาครัฐสมัยสมัยใหม่ 
4. เรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของเด็กนักศึกษา (เป็นที่

ทราบกันอยู่แล้ว) แต่ในหลักสูตรกลับไม่ค่อยเนื้อหา รายวิชาที่เป็น
เรื่องการเ พ่ิมทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษา ซึ่ งสามารถ
แทรกแซงอยู่ในเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้ 

5. จุดอ่อนอีกประเด็น คือ การประยุกต์ใช้องค์ความที่มีจากแนวคิด
ทฤษฎีไปสู่เชิงปฏิบัติ 

6. ควรเน้นเนื้อหาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ DATA ให้นักศึกษา
มองเห็น เข้าถึงและน าข้อมูลมาแสดงต่อไป 

7. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการหายไป ทั้งที่เป็นเรื่องส าคัญ
มากในตอนท างานทีทุ่กคนมีโอกาสได้เขียนน าเสนอโครงการ 

8. ควรปรับทิศทางชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น รปศ.เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น รปศ.เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

9. รายวิชาที่ท ามาในหลักสูตรค่อนข้างมีความกระจายตัว 
10. อยากให้มีการทบทวนภาพของภาครัฐและภาคเอกชนที่หลักสูตร

ต้องสื่อออกมาให้ชัดเจน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะ 
 11. สรุปทิ้งท้ายมี 4 ประเด็น ที่หลักสูตรควรปรับ ได้แก่ การขาด

จุดเด่นของหลักสูตร ทิศทางของหลักสูตร, จุดเด่นการขาย
บัณฑิตหลังเรียนจบจากท่ีนี้คืออะไร, การขาดความเป็นสมัยใหม่, 
ท าอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนว่า ผู้ที่เรียนจบจากที่นี้จะสามารถ
ท างานได้จริง 

รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 1. หลักสูตรตอบโจทย์ใคร?  
2. แก้ไขเนื้อหาหน้า 7 จากก าลังเข้าสู่ประชาคม ASEAN เป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  
3. อาจปรับเป็น 3 สาขา สาขาละ 40 คน ตือ สาขาท้องถิ่น สาขา

การจัดการภาครัฐและเอกชน สาขา Digital 
4. ในแต่ละสาขาที่เปิด อาจจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทใหญ่ที่

ประสบความส าเร็จมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น PTT SCG 
Chevron เป็นต้น 

5. อยากให้มีการเพ่ิมรายวิชา AI, Data Visualization, การท างาน
ผ่านระบบ Online, E – Government 

6. รปศ.ควรหาความแตกต่างเพ่ือสร้างจุดยืนให้ตนเอง ไม่ควรเป็น
หลักสูตรแบบทั่วไป 

7. ควรสร้างจุดเด่นและจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน 
8. ระบบการเรียนควรมีความแตกต่าง เช่น การเรียนแบบ              

Pre-Degree ตัวอย่างเช่น ม.ราม 
9. การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Online 
10. การปรับเปลี่ยน เพ่ิม/ลด เนื้อหารายวิชา ได้แก่ 

1) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ไม่ควรเน้นมากเกินไป 
2) การบริหารการคลั งและงลประมาณ อาจปรั บ เป็ น            

การบริหารการเงิน 
3) บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นวิชาที่ดี

สามารถตอบโจทย์เรื่องภาษาอังกฤษของเด็กๆได้  
4) ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ ภาวะผู้ตามในองค์การ

จ าเป็นต้องเรียนหรือไม ่
5)  การจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม ภาษาอังกฤษเขียนผิด 
6.) การบริหารส านักงาน ควรเน้นการสอนเรื่องเขียนหนังสือ

ราชการ 
11. เน้นการท าวิจัยที่มีการลงมือปฏิบัติจริงๆ  
12. วิชาสัมมนา ควรสอนภาคปฏิบัติ เน้นให้เด็กเขียนโครงการ              

จัดสัมมนาได ้
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ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 17.00 น. 
 
 

                                     ลงชื่อ)…........ ................….. 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 

                  (ลงชื่อ)…......... ...............….. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา) 
                     ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จังหวัดปทุมธานี    

 
1. ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์     นามสกุล เรืองสม  
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 1.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 
2550 

 1.3 ผลงานทางวิชาการ  
  1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  1.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย  
Ruangsom, W. , (2019) .  Community Participation in Water Management for Agriculture 

in Phra Phloeng, Khao Chakan, Srakaew, Thailand. PSAKU International Journal 
of Interdisciplinary Research.  Volume 8  (Special Issue- June 2019 ) .  2019 :                
37-48.  

 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
วิไลลักษณ์ เรืองสม. (2562). แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในพื้นที่ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่อง              
จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6. ENGAGEMENT THAILAND CONFERENCE 2019. วันที่ 
3 กรกฎาคม 2562. (239-248). อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

9 ปี 
 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
1.5.2  วิชาการจัดการภาครัฐ 
1.5.3  วิชาการจัดการโครงการ 
1.5.4  วิชานโยบายสาธารณะ 
1.5.5  วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
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2. ชื่อ นายชนินทร์     นามสกุล จักรภพโยธิน 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.2 ประวัติการศึกษา  

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 
2561 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 

2.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
ชนินทร์ จักรภพโยธิน. (2562). ภาวะผู้น าขององค์การไม่แสวงหาก าไรด้านความหลากหลายทางเพศ

ในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน-
ธันวาคม. 2562: 315- 329. 

 
2.3.3 บทความทางวิชาการ 

กานต์เกรียงไกร  โพธิ์น้อย และชนินทร์ จักรภพโยธิน. (2562). การลงทุนในหุ้นทางเลือกของคน 
สองอาชีพ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (1402-1411). 
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
2.4 ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
 

2.5 ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
2.5.2 วิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 
2.5.3 วิชาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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3.  ชื่อ นายปิยะ      นามสกุล กล้าประเสริฐ  
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก D.P.A. (Public Administration) Southwestern University 2557 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 

    
3.3 ผลงานทางวิชาการ  

  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
 - 

  3.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
    - 
  3.3.3 บทความวิชาการ  
อารียา อุทยานิน และปิยะ กล้าประเสริฐ. (2562). ความรุนแรงในครอบครัวน าไปสู่ปัญหา

อาชญากรรม. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562.  (1877-1889). 
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ปิยะ กล้าประเสริฐ. (2561). ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ . วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม. 2561: 1607-1619. 

ปิยะ กล้าประเสริฐ. (2559). การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในประบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที ่11 ฉบับที ่2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 215-227. 

 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

10 ปี 
 
3.5 ภาระงานสอน 

3.5.1  วิชากฎหมายรัฐธรรมนญู 
3.5.2  วิชาการตลาดภาครัฐ 
3.5.3  วิชาการเมืองการปกครองไทย 
3.5.4  วิชานโยบายสาธารณะ 
3.5.5  วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
3.5.6  วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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4.  ชื่อ นายบุญอนันต์  นามสกุล บุญสนธิ์ 
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2 ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2539 

  
4.3 ผลงานทางวิชาการ  

  4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
                   - 
  4.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ปิยะ สงวนสิน, บุญอนันต์ บุญสนธิ์, ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์  และสมทรง                        

บรรจงธิติทานต์. (2561). การศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต                  
ภาคกลางในกรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. 
พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561: 218-231. 

 
4.3.3 บทความทางวิชาการ  

ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์ และบุญอนันต์ บุญสนธิ์. (2562). การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชน
เกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.  ในเอกสารสืบเนื่อง             
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (1611-1627). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ภัทรวดี ใยน้อย และบุญอนันต์ บุญสนธิ์. (2562). การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (1628-1639). 
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
     4.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  17 ปี 
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 4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร  
  4.5.2 วิชาการบริหารโครงการ 
  4.5.3 วิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  4.5.4 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
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5.  ชื่อ นางสาวดวงพร      นามสกุล อุไรวรรณ 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

 5.3.1   หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 
 5.3.2   งานวิจัยและบทความวิจัย 
อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์ และดวงพร อุไรวรรณ. (2562). การศึกษานโยบายสาธารณะการประกัน 

รายได้ ผู้สูงอาย ุโดยการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในเขตต าบล             
บ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. วันที่ 26 มิถุนายน 
2562. (262 - 272). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
5.3.3   บทความทางวิชาการ 

ดวงพร อุไรวรรณ. (2561). แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงินกับผลประโยชน์แห่งชาติทางท้องทะเลของ
ประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.  ปีที่ 4  
ฉบับที่ 2. มิถุนายน-กันยายน. 2561: 1-13. 

ดวงพร อุไรวรรณ. (2559). ภาวะสมองไหลของประเทศไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559: 89-100. 

 
5.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 4 ปี 
 
5.5 ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชานโยบายสาธารณะ 
5.5.2 วิชาการบริหารโครงการ 
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6. ช่ือ นายภิศักดิ์  นามสกุล กัลยาณมิตร         
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2555 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 

         
6.3  ผลงานทางวิชาการ  

 6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 
 6.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย  
  - 
 6.3.3 บทความทางวิชาการ 
Kalyanamitra, P.  and Bunchanthuek, A. (2019) .  Civic Education through the Process of 

Creating a Citizenship in Democracy of Thailand. PSAKU International Journal 
of Interdisciplinary Research. Volume 8 (Special Issue-June 2019). 2019: 7-14.  

Mala, T., Kalyanamitra, P., Mumbansao, J., Chansrakaeo, R. and Ruangsom, W. (2019). 
Fiscal Autonomy in Revenue Collection of Local Administrative Organizations in 
Special Economic Zones, Thailand. PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research. Volume 8. (Special Issue-June 2019). 2019: 26-36.  

ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร. (2560). แผ่นดินของพ่อ: ข้าวของแผ่นดิน. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย. ปีที่ 9 (พิเศษ). 2560: 181-207. 

  
 6.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  17 ปี 
  
 6.5 ภาระงานสอน 
  6.5.1 วิชายุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
  6.5.2 วิชาการจัดการรัฐกิจแนวใหม่ 
  6.5.3 วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
  6.5.4 วิชาพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
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7. ชื่อ นายกัมลาศ นามสกุล เยาวะนิจ      
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 7.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2558 

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)                    
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

  
7.3 ผลงานทางวิชาการ  

  7.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
กัมลาศ เยาวะนิจ. (2559). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์. 180 หน้า. 
 

 7.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
กัมลาศ เยาวะนิจ. (2562). ข้อมูลและสถิติที่ส าคัญส าหรับสังคมสูงอายุ: ถอดบทเรียนจาก 

ต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ               
การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. 
(1803-1830). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
 7.3.3 บทความทางวิชาการ  
กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา.  

(2561). การก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 22-33. 

  
 7.4 ประสบการณ์ในการสอน 
  14 ปี 
  
 7.5 ภาระงานสอน 
  7.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  7.5.2 วิชานโยบายสาธารณะ 
  7.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ 
  7.5.4 วิชาบทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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8.  ชื่อ นายไททัศน์        นามสกุล มาลา 
 8.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 8.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2558 

ปริญญาโท รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 

ปริญญาตรี ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550 

  
8.3 ผลงานทางวิชาการ 

  8.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  8.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย  
   - 
    8.3.3 บทความทางวิชาการ  
ไททัศน์ มาลา. (2562). การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนา              
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  ปีที่ 14            
ฉบับที ่2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2562: 206-215.  

นพรุจ ศรีทองกูล และไททัศน์ มาลา. (2562). การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไข.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2562. (1532-1540). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

ธนาคาร แสนสิริลานนท์ และไททัศน์ มาลา. (2562). ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์แห่งสยาม พัฒนา
เศรษฐกิจสู่การส่งออกสัตว์น้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2562. (1640-1648) . กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
8.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  13 ปี 
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    8.5  ภาระงานสอน 
  8.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  8.5.2 วิชาแนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
  8.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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9. ช่ือ นายรัฐชาติ        นามสกุล ทัศนัย 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.2  ประวัติการศึกษา 
  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2559 
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2541 
 วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2540 
 
9.3  ผลงานทางวิชาการ 

9.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 -  
9.3.2  งานวิจัยและบทความวิจัย 
 - 
9.3.3  บทความวิชาการ 

รัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562.    
(1194-1202). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ทิพย์วรรณ ชินไธสง และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในประเทศ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (1541-1552). 
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

อมรรัตน์ น้อยเกิด และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ.
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้ งที่  3.  วันที่  23 พฤศจิกายน 2562. (1553-1563).  กรุ ง เทพฯ.                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

. 
 9.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 6 ปี 
 
 9.5  ภาระงานสอน 
 9.5.1 วิชาอาเซียนกับความร่วมมือนานาชาติ 
 9.5.2  วิชาสถิติและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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10.  ชื่อ นางสาวจารุณี   นามสกุล มุมบ้านเซ่า 
10.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 10.2  ประวัติการศึกษา 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 

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

10.3  ผลงานทางวิชาการ 
10.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

 - 
10.3.2  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. Volume 8. (Special Issue June 2019). 2019: 127-135. 

จารุณี มุมบ้านเซ่า. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติครั้งท่ี 5. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (686-695). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

 
10.3.3 บทความวิชาการและบทความวิจัย 

ธิติดารัตน์ ปทุมประเสริฐและจารุณี มุมบ้านเซ่า. (2562). เพศสภาพกับความรัก. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (2001- 2010). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 

 10.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 6 ปี 

 
10.5  ภาระงานสอน 

  10.5.1  วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ 
  10.5.2  วิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
  10.5.3  วิชาทฤษฎีองค์การ 
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11.  ชื่อ นางสาวดาวราย     นามสกุล ลิ่มสายหั้ว 
  11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
  11.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ร.ด. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 
ปริญญาโท รม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 

 
11.3  ผลงานทางวิชาการ 

   11.3.1   หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 

     11.3.2   งานวิจัยและบทความวิจัย 
ดาวราย ลิ่มสายหั้ว (2562). การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล             

อ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1. 
มกราคม-มิถุนายน. 2562: 65-79.  

  11.3.3   บทความทางวิชาการ 
กมลพรรณ ศรีปราชญ์ และดาวราย ลิ่มสายหั้ว. (2562). ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2562. (1695-1706). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

พิมพกานต์ เลื่อนยศ และดาวราย ลิ่มสายหั้ว. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562. (1682-1694). 
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
11.4  ประสบการณ์สอน 

  4 ปี 
 
11.5  ภาระงานสอน     

  11.5.1  วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 11.5.2  วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
 11.5.3  วิชาทฤษฎีองค์การ 
 11.5.4  วิชาการบริหารงานภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
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12.  ชื่อ นางสาวฤทัยทิพย์     นามสกุล จันทร์สระแก้ว 
  12.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  12.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 
 
12.3  ผลงานทางวิชาการ 

  1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 

  12.3.2  งานวิจัยและบทความวิจัย 
จิรภาส เนาว์สุข และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2562). การบริหารจัดการของภาครัฐต่อธุรกิจ

คาสิโนของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา.  ในเอกสารสืบเนื่องจาก            
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562. (122-132). ปทุมธานี . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์.                           

เนตรนภา เดชฤทธิ์ และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2562). ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธร เมืองสระบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. วันที่ 26 มิถุนายน 
2562, (424-432). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.     

                       
12.3.3  บทความวิชาการ 

ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2562). แนวโน้มในอนาคตของรายวิชาการบริหารรัฐกิจ. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 2 ฉบับที ่3. กันยายน-ธันวาคม. 2562: 108-119 .  

  
 12.4  ประสบการณ์ในการสอน 

  6 ปี 
 

12.5  ภาระงานสอน 
 12.5.1  วิชาการศึกษาเอกเทศ 
 12.5.2  วิชานิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 12.5.3  วิชานโยบายสาธารณะ 
 12.5.4  วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 12.5.5  วิชาการบริหารงานยุติธรรม 
 12.5.6  วิชาสถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
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 12.5.7  วิชาระบบการบริหารงานไทย 
 12.5.8  วิชาทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ 
 12.5.9  วิชาหลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
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13.  ชื่อ นางสาวอรุณรัตน์     นามสกุล  จินดา 
  13.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
  13.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท M.A. (Master of Political 
Science) 

Ural Federal State 
University, Yekaterinburg 
Russian Federation 

2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) เกียรตินิยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 
 
13.3  ผลงานทางวิชาการ 

   13.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
  -  
   13.3.2  บทความทางวิชาการ 
Jinda, A.  (2016) .  The Strengthening of Russia’s Relationship with the ASEAN. วารสาร

วิจัยสหวิทยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research). ฉบับพิเศษ            
ปี 2016. 2016: 264-269. 

Jinda, A. (2016). The Changing Role of EU Policy in The Arab Spring. Proceedings of 
Asia Pacific Society of Public Affairs (APSPA)  in the International Conference 
2016 Annual Conference. 10-11st August 2016. (124-136).  Bangkok: Thammasat 
University, Tha Prachan Campus. 

Jinda, A. (2017). Russia Foreign Policy: A Window of Opportunity in Southeast Asia. 
Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance ( ICONEG 
2016) .  19-20th December 2016.  (158-165) .  Makassar:  Faculty of Social and 
Political Science, Muhammadiyah University of Makassar. 

Jinda, A.  (2016) .  Southeast Asia in Russian’ s Foreign Policy:  New Player the ASEAN 
countries.  The Macrotheme Review.  Volume 6 No. ,1.  January- June.  2016:       
250-259. 

 
13.4  ประสบการณ์ในการสอน 

  3 ปี 
 

13.5  ภาระงานสอน 
   13.5.1  วิชาการเมืองการปกครองไทย 
   13.5.2  วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   13.5.3  วิชาทฤษฎีและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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14.  ชื่อ นายเอก      นามสกุล ศรีเชลียง 

  14.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

  14.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2537 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2531 
 

  14.3  ผลงานวิชาการ 

    14.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

   - 
    14.3.2  งานวิจัยและบทความวิจัย 

  - 
   14.3.3  บทความทางวิชาการ 
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา. (2561). การพัฒนา

ระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี .  วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่  12        
ฉบับที่ 2. มกราคม-เมษายน. 2561: 157-169. 

กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา. 
(2561). การก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 31-44. 

 
  14.4  ประสบการณ์ในการสอน 

       4 ปี 
 
  14.5  ภาระงานสอน 

     14.5.1  วชิาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ 
     14.5.2  วชิาทฤษฎีองค์การ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สระแก้ว 

 
1.  ชื่อ นายเทวพงษ์    นามสกุล พวงเพชร 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา  

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ร.ม. (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ปริญญาตรี ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
1.3.2  งานวิจัยและบทความวิจัย 
  - 
1.3.3  บทความทางวิชาการ 

บุญอนันต์ บุญสนธิ์ และเทวพงศ์ พวงเพชร. (2560). ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
King Bhumibol Adulyadej : royal-initiated Projects. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ.  2560: 113-122. 

 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

   16 ปี 
 
1.5  ภาระงานสอน 

 1.5.1  วิชาการสื่อสารทางการเมือง 
 1.5.2  วิชาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

151 

2.  ชื่อ นายพัณณกร       นามสกุล สอนไว 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก รป.ด.  (รัฐประศาสน

ศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2558 
 

ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์) 

ศศ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2548 
2540 

  
 2.3 ผลงานทางวิชาการ  
  2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
   - 
  2.3.2  งานวิจัยและบทความวิจัย  

 - 
2.3.3   บทความทางวิชาการ  

พัณณกร  สอนไว. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ THE 6th ENGAGEMENT THAILAND CONFERENCE 2019. วันที่ 3 
กรกฎาคม 2562. (174-181). อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

6 ปี 
 
    2.5  ภาระงานสอน 
  2.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
  2.5.2 วิชาแนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
  2.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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3.  ชื่อ นายชัยวุฒิ        นามสกุล เทโพธิ์ 
 3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท รป.ม (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2544 

 
 3.3 ผลงานทางวิชาการ  
  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
    - 
  3.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย  

  - 
3.3.3  บทความทางวิชาการ  

ชัยวุฒิ เทโพธิ์.  (2561). การบริหารและพัฒนาคุณภาพระบบราชการไทยในการปฏิรูปสู่ยุค 
Thailand 4.0. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจ าปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
Wisdom Integration for Innovation and Sustainable Development Conference. 
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2561. (1479-1490). เลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

16 ปี 
 
3.5  ภาระงานสอน 

  3.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3.5.2 วิชานโยบายสาธารณะ 
  3.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ 
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4.  ชื่อ นายฉัตรเกษม   นามสกุล ดาศรี 
  4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท รป.ม.  

(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 
 
 4.3 ผลงานทางวิชาการ  
  4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
    - 
  4.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย  

  - 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

ฉัตรเกษม ดาศรี.  (2559).  การเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง.             
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (503-512 ). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   

 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

4 ปี 
 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1  วิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐยุคใหม่  
4.5.2  วิชาการจัดการภาครัฐ 
4.5.3  วิชาการจัดการโครงการ 
4.5.4  วิชานโยบายสาธารณะ 
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5. ชื่อ นายวุฒิวัฒน์   นามสกุล อนันต์พุฒิเมธ 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2547 

 
 5.3 ผลงานทางวิชาการ  
  5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
    - 
  5.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย 
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ. (2562). การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้ทุนทางสังคมกับการมี 

ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสระแก้ว.  ในเอกสารสืบเนื่อง                
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9. วันที่ 15 มีนาคม 2562.                 
(445-457). กรุงเทพฯ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . 
 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 

 
5.5  ภาระงานสอน 

 5.5.1  วิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 5.5.2  วิชาการเมืองและการปกครองของไทย 
 5.5.3  วิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 5.5.4  วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 5.5.5  วิชาการศึกษาเอกเทศ 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 107 
คน ได้ผลดังนี้ 
 1.  ข้อมูลทั่วไป 
   1.1  หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 
   ผู้ใช้บัณฑิตมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด  3 ล าดับแรก 
ได้แก่  ล าดับที่ 1 หน่วยงานราชการ  51 คน ร้อยละ 47.7 ล าดับ 2 หน่วยงานภาคเอกชน 34 คน 
ร้อยละ 31.8 และ ล าดับที่ 3 รัฐวิสาหกิจ 7 คน ร้อยละ 6.5 
  1.2 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต 
   ผู้ใช้บัณฑิตมามีสถานภาพในหน่วยงาน เรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด          
3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 71 คน ร้อยละ 66.4  ล าดับที่ 2 ผู้บริหารระดับต้น 10 คน 
ร้อยละ 9.3 และล าดับที่ 3 เจ้าของกิจการ 8 คน ร้อยละ 7.5 
  1.3 ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต 
   ผู้ใช้บัณฑิตมีความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ หัวหน้างานของบัณฑิต 36 คน ร้อยละ 33.6 ล าดับที่ 2 หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่าย           
32 คน ร้อยละ 29.9 และล าดับที่ 3 เจ้าของกิจการ 11 คน ร้อยละ 10.3 
 
 2. ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
จ าแนกในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ได้ดังนี้    
  2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
4.65 0.497 

2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 4.55 0.570 
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด   
4.54 0.587 

4. เป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาและยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความเป็น
กลางทางการเมือง 

4.40 0.547 

รวม 4.53 0.406 
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 สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.53) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มากที่สุด (4.65) 
รองลงมาคือ เป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความเป็นกลางทางการเมือง (4.55) 
 

2.2 ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตน 
4.35 0.590 

2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 

4.41 0.730 

3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ              
ในการบริหารภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 

4.36 0.605 

4. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ                    
การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบดังกล่าวได้ 

4.37 0.622 

5. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคล                
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4.32 0.708 

รวม 4.36 0.516 
 
 สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.36)        
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต เป็นผู้ที่มีรู้และเข้าใจถึง
ความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มากที่สุด (4.41)  รองมาคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ    
ในด้านการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และด้านระบบการบริหารงานภาครัฐ 
(4.37) 
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  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี

วิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
4.43 0.646 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

4.36 0.633 

3. มีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 

4.45 0.618 

4. มีทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผล เพ่ือใช้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

4.28 0.698 

รวม 4.37 0.543 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก 
(4.37) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนมากที่สุด 
(4.06)  รองมา คือ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (4.43) 

 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
4.34 0.672 

2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของ
ส่วนรวม  

4.49 0.620 

3. มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้     4.61 0.562 
4. มีความสามารถในการวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.32 0.667 
5. มีความสามารถในการท าความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อ่ืน 4.50 0.556 

รวม 4.45 0.486 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.45) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มี         
ความฉลาดทางอารมณ์มากที่สุด (4.61) รองมาคือ มีสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย 
รับฟังความเห็นที่แตกต่าง สามารถท าความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้ อ่ืนและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (4.50) 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4.33 0.684 

2. สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.32 0.653 

3. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐาน และทักษะใน                                  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

4.30 0.755 

4. มีทักษะในการค านวณเบื้องต้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
หรือปัญหาโดยอาศัยหลักการทางสถิติ หลักการเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

4.18 0.711 

รวม 4.28 0.614 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข           
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.28) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพ้ืนฐานมากที่สุด (4.33) รองมาคือ มีทักษะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทาง                 
รัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ และการบริหารงาน
ภาครัฐ (4.32) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พบดังนี้  
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หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.53 0.406 
2. การเรียนรู้ด้านความรู้  4.36 0.516 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.37 0.543 
4. ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ                 

ในการรับผิดชอบ  
4.45 0.486 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.28 0.614 

รวม 4.40 0.458 
 

ภาพรวมผลส ารวจผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
(4.40) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านความรู้ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตามล าดับ 

 
 3.  ผลส ารวจอื่น ๆ  
  3.1  เหตุผลที่เลือกรับผู้บัณฑิตเข้าท างาน 
   ผู้ใช้บัณฑิตเลือกรับบัณฑิตเข้าท างานด้วยเหตุผลส าคัญ 3 ล าดับแรก ได้แก่                  
1) ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ 2) มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 3) มีลักษณะ      
ความเป็นผู้น า 
  3.2 ความต้องการการพัฒนาความรู้ความสามารถบัณฑิต 
   ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มากขึ้น 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ 1)  ทักษะภาษาต่างประเทศ 2) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และ 3)  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์  
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ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบทั้งหมด 137 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.9 อายุ 18 ปี ร้อยละ 

70.2 ส่วนใหญ่เรียนสายศิลป์-สังคม ร้อยละ 36.5 มีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอ่างทองร้อยละ  32.8 
 

2.  ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งต่อผลการตัดสินใจศึกษาต่อในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่า ตัดสินใจด้วยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 74.5 ในขณะที่เหตุผลประกอบ        
ในการเลือกศึกษาต่อในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่าเหตุผล            
ในการเลือกศึกษาต่อเรียล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการเรียน 2) ท าเลที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย และ 3) ความยากง่ายในการเรียน 4) ชื่อเสียงและความสามารถของผู้สอน            
5) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ ได้อยู่ใกล้บิดา มารดา 

    
3.  แขนงที่สนใจศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อในกลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนร้อยละ 52.6 
และกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นร้อยละ  47.4   

 
4.  รายวิชาที่สนใจเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
 ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเรียนในรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยภาพรวมใน          
3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าและผู้ตามในองค์การ  2) การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี             
ในองค์การ และ 3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ กับ ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น   
 เมื่อแยกตามหมวดวิชา พบว่า ในกลุ่มวิชาบังคับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทาง            
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ตามล าดับ 
 ในกลุ่มวิชาของแขนงการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 ล าดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น าและ        
ผู้ตามในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ และการจัดการเชิงกลยุทธ์และ           
การบริหารโครงการ ตามล าดับ 
 ในกลุ่มวิชาของแขนงการปกครองท้องถิ่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปกครอง
ท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ตามล าดับ 
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5.  วิธีการสอนที่ต้องการให้ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอน 
 วิธีการสอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอน คือเน้นปฏิบัติ
จริง มีการลงพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.9 และเน้นทฤษฎีเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน ร้อยละ 13.9 และเน้นทั้งปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันร้อยละ 2.2  
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                               (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ                 :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public  
                              Administration 
                              (Public Administration)   
ชื่อย่อ                 :  B.P.A. (Public Administration) 
 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                               (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อ                 :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public  
                              Administration 
                              (Public Administration)  
ชื่อย่อ                 :  B.P.A. (Public Administration) 
 

คงเดิม 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7 หน่วยกิต  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
      และสังคมศาสตร ์

11  หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
       และสังคมศาสตร ์

13 หน่วยกิต  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

8  หน่วยกิต 1.3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร ์
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 81 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 87 หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 39 หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6 หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา   
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาบังคับ 

HPA101 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขต
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของนักคิดร่วมสมัย 
และความสัมพันธ์ กั บสาขาวิ ชาต่ า ง  ๆ  ในสาย
สังคมศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร 

3(3-0-6) HPA101 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขต
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของนักคิดร่วมสมัย 
และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร 

3(3-0-6) คงเดิม 

HPA102 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิด
เกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีก าเนิดรัฐ ปรัชญาการเมือง ความคิด
ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบัน
ทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมือง
และการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทาง
การเมือง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ 
 
 
 

3(3-0-6) HPA102 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับ
รัฐ ทฤษฎีก าเนิดรัฐ ปรัชญาการเมือง ความคิดทาง
การเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันทาง
การเมืองอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง และภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 

3(3-0-6) คงเดิม 

166 



  

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
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HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Principles of Law for Public Administration 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปในระบบ
กฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลัก
กฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐ และการบริการ
สาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
เป็นต้น 

3(3-0-6) HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Principles of Law for Public Administration 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปในระบบ
กฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลัก
กฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐ และการบริการ
สาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
เป็นต้น 

3(3-0-6) คงเดิม 

HPA105 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
ไทย ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมทางการเมือง บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อการเมืองการ
ปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผล
ต่อการจัดระบบบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็น
ทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) HPA105 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
ไทย ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมทางการเมือง บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการ
ปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผล
ต่อการจัดระบบบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็น
ทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
Concept and Theory of Local Administration 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการ
กระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการบริหารท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหาร
ท้องถิ่นในต่างประเทศ 

3(3-0-6) HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น  Concepts and 
Theories of Local Administration 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการ
กระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการบริหารท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหาร
ท้องถิ่นในต่างประเทศ 

 คงเดิม 

HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 
Public Organization Theory 
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ด้านการ
บริหารและการจัด โครงสร้าง องค์การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผล 
กระทบต่อการบริหาร 

3(3-0-6) HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 
Public Organization Theory 
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ด้านการ
บริหารและการจั ด โครงสร้ าง องค์การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผล กระทบ
ต่อการบริหาร 

3(3-0-6) คงเดิม 

HPA201 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการส าคัญ 
กระบวนการหรือวงจรของนโยบายสาธารณะ รวมถึง
องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการ
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ 
 
 
 
 

3(3-0-6) HPA201 นโยบายสาธารณะ 
Public Policy 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการส าคัญ 
กระบวนการหรือวงจรของนโยบายสาธารณะ รวมถึง
องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการ
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 
Finance and Budgeting Administration 
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐ
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีการคลัง
สาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับ
เศรษฐกิจและการเมือง งบประมาณแผ่นดินของไทย 
การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้าน
ทรัพยากรด้านการเงิน การบริหารรายได้และรายจ่าย
ภาครัฐ ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจ 

3(3-0-6) HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 
Finance and Budgeting Administration 
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐท้ัง
ในส่วนกลางและท้องถิ่น  แนวคิด ทฤษฎีการคลั ง
สาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับ
เศรษฐกิจและการเมือง งบประมาณแผ่นดินของไทย การ
บริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้าน
ทรัพยากรด้านการเงิน การบริหารรายได้และรายจ่าย
ภาครัฐ ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจ 

3(3-0-6) คงเดิม 

   HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitution and Political Institutions 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของ
รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่างๆ การจัดท า
รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนการ
ควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 

 ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 
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   HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Public Administration System 
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทยปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ 
และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 

 ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 

   HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
Concepts and Theories of Public and Private 
Management 
ศึกษาความหมายแนวความคิดทฤษฎีว่าด้วยการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนการบริการสาธารณะและธุรกิจ
ของเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนเปรียบเทียบความ
แตกต่างความคล้ายคลึงความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และแนวคิด
การบริการสาธารณะ แนวใหม ่
 
 
 
 

 วิชาใหม่ 
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   HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
Human Rights, Ethics and Good Governance 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ที่มาของสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตย ความเช่ือมโยงระหว่างสิทธิ
มนุษยชนกับธรรมาภิบาล  และศึกษาความหมาย 
องค์ประกอบ ความส าคัญ ระดับของจริยธรรม การ
พัฒนาจริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม  แนวคิดเรื่องจริยธรรมตาม
หลักศาสนาต่างๆ กรณีศึกษาทางจริยธรรม  จริยธรรมกับ
การบริหารงานภาครัฐ  ปัญหาด้านจริยธรรมในประเทศ
เทศไทย  ตลอดจนศึกษาความหมาย ที่มา องค์ประกอบ
ของธรรมภิบาล  แนวทางการการส่งเสริมธรรมภิบาล  
ปัญหา และอุปสรรคของธรรมภิบาลในประเทศไทย 

 วิชาใหม่ 

HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
Ethics and Good Governance 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทาง
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ ส า ม า รถน า ม า
ประยุกต ์ใช ้ในการบร ิหารงาน ปัญหาในการน า
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติและแนว
ทางการแก้ไข                  
 
 

3(3-0-6)     ตัดออก 
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HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ 
Human Resources Management in the 
Public Sector 
ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  และกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  ในด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการสวัสดิการ  นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์  
รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

   

ตัดออก 
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HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 
Principles of Administrative Law  
ศึกษาแนวความคิด บ่อเกิด การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและ
ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเกี่ยวพัน
ระหว่ า ง เ จ้ าหน้ าที่ ข อ ง รั ฐกั บ รั ฐต ามกฎหมาย                  
การควบคุมการใช้อ านาจปกครอง 

3(3-0-6) HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 
Principles of Administrative Law  
ศึกษาหลักท่ัวไปและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง 
ฝ่ายปกครอง การกระท าทางปกครอง ผลบังคับของค าสั่ง
ทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทาง ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร และ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 ตลอดจนการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐฝ่าย
ปกครองโดยองค์กรตุลาการ อ านาจหน้าที่ ของตุลาการ
ศาลปกครอง เขตอ านาจของศาลปกครอง องค์กรศาล
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ค าวินิจฉัยช้ีขาด
อ านาจหน้าที่ระหว่างศาลและ การบังคับคดีปกครอง 

3(3-0-6) เพิ่มค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลมุ  
(เพื่อความ

ครบถ้วนของ
เนื้อหา 

ในการสอบเข้า
ต ารวจ) 

   HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Research Methodology in Public 
Administration 
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการก าหนด
ประเด็นปัญหาการและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย  

แยกมาจากวิชา
สถิติและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์
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HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics and Research Methodology in  
Public Administration 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการวิจัย จริยธรรม
ในการวิจัย แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การออกวิจัยภาคสนาม ท าความเข้าใจ
วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติให้สามารถท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
จริยธรรมของนักวิจัย และเป็นแนวทางในการน าไปใช้
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐ 

3(2-2-5) HPA341 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics for Public Administration Research 
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ  ลักษณะของข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งสถิติภาคพรรณนา และ
สถิติ อนุมาน การ เลื อกใ ช้สถิติ  การ ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อแสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

แยกมาจากวิชา
สถิติและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์
 

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
Public Administration in ASEAN Community 
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแนวคิดและการ
พัฒนาอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศ
ประชาคมอาเซียน หลักการบริหารและการด าเนินงาน
ของอาเซียน ตลอดจนการด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
และ ความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน  
Public Administration in the ASEAN Community 
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแนวคิดและการ
พัฒนาอาเซียน การบริหารงานภาครัฐในประเทศ
ประชาคมอาเซียน หลักการบริหารและการดาเนินงาน
ของอาเซียน ตลอดจนการดาเนินนโยบายต่างประเทศ 
และความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน  

คงเดิม 
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   HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
Digital Information Management 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา 
และส่งต่อแพร่กระจายสารสนเทศไปยังผู้ ใ ช้  เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื ่องม ือ  การปร ับปร ุง
พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการด าเนินงาน
ขององค์กร  สร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 

   HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Selected Readings in Public Administration   
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 

   HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์  
Special Topics in Public Administration 
ค้นคว้า ด าเนินการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
วิเคราะห์ จัดท ารายงานภายใต้การควบคุมและให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการน าเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
 
  

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 
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   HPA356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ English for 
Public Administration 
ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการ
บริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิคการฟัง พูด และฝึก
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียน
เอกสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน  

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก 

HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Contemporary Issues in Public 
Administration  
ศ ึกษาปรากฏการณ ์ที ่ไ ด ้ร ับความสนใจทางร ัฐ
ประศาสนศาสตร์ในปัจจุบันและความท้าทายด้าน
ต่างๆ ในการบริหารภาครัฐ โดยการน าแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในรูปแบบวิจัย และจัดสัมมนา
เพื่อน าเสนอผลการวิจัย 

3(3-0-6) 

   

ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก 
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HPA104 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
Introduction to International 
Relations 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครงสร้างของ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัจจัย
ทางด้ านการเมือง  เศรษฐกิจ  สั งคมและ
วัฒนธรรมของรัฐที่มี ผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ เครื่องมือใน
การด าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ พัฒนาการของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ และประเด็นร่วมสมัย
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)  

  

ตัดออก 
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HPA107 เศรษฐศาสตร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Economics for Public Administration 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
แ ล ะ ม ห ภ า ค  แ น วคิ ด ท ฤษฎี ก า ร รั ก ษ า
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  บทบาทของ
รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ 
Organizational Behavior and Public 
Sector Organization Development 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับพฤติกรรม
องค์การ ครอบคลุมพฤติกรรมระดับปัจเจก
บุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจนสภาวะ
แวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ 
 
 

3(3-0-6) HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
Organizational Behavior and  
Organization Development 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ 
ครอบคลุมพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
และองค์การ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมของ
องค์การในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
บุ ค ค ลแ ล ะก ลุ่ ม ค น อั น จ ะท า ให้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ 
 

3(3-0-6) เนื้อหาคงเดิม ปรับชื่อ
วิชาเล็กน้อย 
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HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Bureaucratic Administration 
System 
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ 
ค่านิยม และวิวัฒนาการของการบริหาร
ราชการไทยปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย                
การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต 

3(3-0-6)  

  

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

HPA209 การจัดการภาครัฐ 
Public Management 
ศึกษาการจัดการภาครัฐที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความประหยัดบทบาทและ
ความส าคัญของภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในภาครัฐความแตกต่างของการบริหารและ
การจัดการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ลักษณะของการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อการ
ปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

3(3-0-6)  

  

ตัดออก 
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   HPA222 
 
 
 
  
 

การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ 
Organizational Analysis and Design
ศึกษาโครงสร้างองค์การและการออกแบบ
องค์การประเภทต่างๆการออกแบบโครงสร้าง
องค์การการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจ
และการเมืองภายในองค์การ  

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA223 
 
  
 

การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
Financial and Marketing Management 
in Public and Private Sectors 
ศึกษาตลาดการเงิน ตลาดทุน บทบาทและ
ความส าคัญของตลาดการเงิน ตลาดทุนต่อภาค
ธุรกิจบทบาทความส าคัญของการบริหารการเงิน
ขององค์กรทั้งของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและ
ภาครัฐบาล ศึกษาการก าหนดนโยบายการเงิน 
และกลยุทธ์การตลาด 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA225 
  
 

การปกครองท้องถิ่นของไทย 
Thai Local Administration 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่นไทย การกระจายอ านาจ ความหมาย 
หลักการ และความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น กระบวนการบริหารงานท้องถิ่น การ
คลังท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นในลักษณะ
เครือข่าย กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นไทย และผล
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA226  
 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น 
Administrative Procedures for Local 
Administration 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปของ
ฝ่ายปกครอง  ที่มาของกฎหมายปกครอง 
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง รูปแบบ
การกระท าของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติ ราชการและการใ ช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
หลักการใช้อ านาจดุลพินิจและอ านาจผูกพันของ
ฝ่ ายปกครอง ร วมถึ งหลักความชอบด้ วย
กฎหมาย โดยเน้นศึกษาผ่านคดีทางปกครองของ
ท้องถิ่น 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
Constitution and Political Institutions 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ที่มา และ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของ
รั ฐ ธ ร รม นู ญ ไทย ส มั ย ต่ า งๆ  ก า ร จั ด ท า
รัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตาม
รั ฐธรรมนูญ   ตลอดจนการควบคุมและ
ตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6)  

  

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 
Thai Local Public Governance 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและ
การกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นไทย ผลของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลัง
ท้องถิ่น การจัดการเครือข่ายในท้องถิ่น การ
ปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ งท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
ต่างประเทศ 

3(3-0-6)  

 

 ตัดอก 
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HPA216 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม 
Leadership and Followership 
ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ
ภาวะผู้น า จริยธรรมของผู้น า ตลอดจนบทบาท
หน้ าที่ ข อ ง ผู ้น า ที ่จ ะ ม ีส ่ว น ช ่ว ย ใ น ก า ร
เสริมสร้างคุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของ
ผู้น าในการสร้างทีมงาน โดยเน้นกรณีศึกษา
เป็นส าคัญ 

3(3-0-6) HPA343 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองคก์าร 
Leadership and Followership in 
Organizations  
ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ
ภาวะผู้น า จริยธรรมของผู้น า ตลอดจนบทบาท
หน้าท่ีของผู้น าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของผู ้น าในการ
สร้างทีมงาน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 

3(3-0-6) เนื้อหาคงเดิม เพิม่เตมิ
ช่ือวิชา 

HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Human Resource Development in 
the Public Sector 
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ ประเภทของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ รวมทั้ง
แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วิธีการ เทคนิค และ
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
การพัฒนาคุณธรรมและจริ ย ธ ร รมของ
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การภาครัฐ ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 

3(3-0-6) HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน  
Human Capital Development in the 
Public and Private Sectors 
ศึกษาพัฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทุนมนุษย์  
รวมถึงวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือสมัยใหม่ที่
ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์  ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในองค์การ
ภาครัฐ และภาคเอกชน   

3(3-0-6) 
 

ปรับชื่อและค าอธิบาย
วิชาให้มีความทันสมัย 
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HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
Digital Information Management 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม 
จั ด เ ก็ บ  รั กษา  และส่ งต่ อแพร่ ก ร ะจ าย
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป ็น เครื ่อ งม ือ  การปร ับปร ุง
พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการ
ด าเนินงานขององค์กร สร้างนวัตกรรม เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3(3-0-6)  

 
 
 

 ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  
Local Administration Strategies 
ศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหาร
ระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการ
บริหารนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารการคลัง และการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน 
ตลอดจนการวิเคราะหส์ภาพปจัจบุัน ปัญหา 
และแนวทางที่เหมาะสมในการบรหิารของ
หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา 
 
 

3(3-0-6)    คงเดิม 
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   HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น  
Innovations in Local Administration 
ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
การบริหารท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมการ
จัดบริการ สาธารณะแก่ประชาชน การเข้าถึงผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการน้ าและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การบริหารจัดการเมือง 
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

HPA307 การตลาดภาครัฐ 
Marketing in the Public Sector 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ตลาด รวมถึ งการหาช่องทางการ เข้ าถึ ง
ประชาชน และการให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 
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HPA308 นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Ecology of Public Administration 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ระบบโลกาภิวัตน์ บริบทและปัญหาทาง
เศรษฐกิ จ  การ เมื อ ง  สั งคม/วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 

HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎี
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนในอนาคต 
โดยมุ่งศึกษาจากกรณศีึกษาองค์การที่เป็นเลิศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) HPA429 
  

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
Strategic Management 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเ ชิงกลยุทธ์  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบการ
จัดการเ ชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายให้ชัดเจน
และครอบคลุม 
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HPA310 
 

เทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐ           
แนวใหม ่
New Public Management Techniques 
ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ ท่ีช่วย
เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจดัการ
คุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ การควบคุมตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และนวตักรรมการบริหาร
จัดการเป็นต้น 

3(3-0-6) HPA344 เทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
Public and Private Sector Management 
Techniques and Instruments ศึ ก ษ า
เทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การ
บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การควบคุมตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม
การบริหารจัดการ 

3(3-0-6) ปรับชื่อให้ครอบคลมุ 
ค าอธิบายคงเดิม 

HPA311 การบริหารงานยุติธรรม 
Justice Administration 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลัก
ในกระบวนการยุติธรรม และการบริหารงาน
ยุติธรรมเชิงบูรณาการทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 
 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 
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HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบย่ังยืน 
Sustainable Communities Socio-
Economic Development 
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่ งยื น  ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้ โดย                  
บูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 

   HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่
แสวงหาก าไร  
Introduction to Non-profit 
Organization Management 
ศึกษาความหมาย  ประเภท วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค์ บทบาท ความส าคัญ ทฤษฎีและ
แนวคิดที่ส าคัญทางด้านการจัดการองค์การที่ไม่
แสวงหาก าไร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่ไม่
แสวงหาก าไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้น
การศึกษาในบริบทของประเทศไทยและ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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HPA313 การสื่อสารทางการเมือง 
Political Communication 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การเมือง รูปแบบและวิธีการสื่อสารทางการ
เมื อง  แนวคิด เ กี่ ย วกับสื่ อมวลชน  พื้ นที่
สาธารณะ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ โดย
ใช้กรณีศึกษาผลของการสื่อสารในแต่ละ
ลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 

HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ 
Public Project Management 
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หรือรูปแบบการประเมิน
โครงการสาธารณะ โดยครอบคลุมการประเมิน
สภาวะแวดล้อม ผลสัมฤทธ์ิ และผลกระทบของ
โครงการสาธารณะ  โดย เน้นศึ กษาจาก
กรณีศึกษา โครงการภาครัฐ เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) HPA224 การบริหารโครงการ 
Project Management 
ศึกษาการบริหารโครงการ การบูรณาการ
โครงการเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จและ/หรือความล้มเหลวใน
การบริหารโครงการ  

3(3-0-6)  
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HPA336 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 
Planning and Recruitment of Human 
Resource in Public Sector 
เรียนรู้แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ก า ร ส า ร ว จ  แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ด้ า น  ก า ลั ง ค น  เ ท ค นิ ค ก า ร พ ย า ก ร ณ์
ก าลังคน การวิ เคราะห์งาน และศึกษาถึง
กระบวนการ สรรหา เครื่องมือในการสรรหา 
การคั ด เ ลื อกบุ คลากร  เ ครื่ อ งมื อ ในการ
คัดเลือก  การปฐมนิ เทศ การทดลองการ
ปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 

HPA337 การจัดการความขัดแย้ง 
Conflict Management 
ศึกษาแนวความคิดที่ เกี่ยวกับความขัดแย้ง 
พัฒนาการของความขัดแย้ง ประเภทและ
สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง 
วิธีการแก้ไข/จัดการความขัดแย้ง กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
การจัดการความขัดแย้งร่วมสมัย 

3(3-0-6) HPA346 
  

การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ 
Organization Conflict Management 
and Peaceful Resolution 
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของความขัดแย้ง 
สาเหตุและรูปแบบของความขัดแย้งในองค์การ 
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
ทั กษะต่ า งๆ ในกา รจั ด กา รคว ามขั ด แย้ ง 
กระบวนการน าสันติวิธีมาใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การผ่านการสานเสวนาและการ
ไกล่เกลี่ย 

3(3-0-6) เพิ่มค าอธิบายเกีย่วกับ
เรื่องสันติวิธ ี
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HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ 
Compensation Management in the 
Public Sector 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการบริหาร
ค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง หลักเกณฑ์             
ในการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์
งานและค าบรรยายลักษณะงาน การ
ประเมินค่างาน การจ าแนกต าแหน่งงาน 
การส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทน การวาง
โครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน การจ่าย
ค่าตอบแทนแบบจูงใจและการควบคุม 
การบริหารค่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 
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HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวกิฤต 
Crisis Management in the Public 
Sector 
ศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐในภาวะ
วิกฤติ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานใน
การป้องกันภาวะวิกฤติ การสื่อสารในภาวะ
วิกฤติ การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การจัดการ
ในสภาวะทีไม่แน่นอน การจัดการแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง การตอบสนอง และการฟื้นฟูหลัง
การเกิดภาวะวิกฤติ หน่วยงานและองค์การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐใน
ภาวะวิกฤติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานในภาวะวิกฤติ และกรณีศึกษาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤติ 

3(3-0-6) HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง 
Risk and Crisis Management 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และตัวแบบ
ในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษากระบวนการ
วางแผนจัดการในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการ
แนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ 
กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสวงหา
โอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤต
และความเสี่ยง   

3(3-0-6) รวมเนื้อหาเรื่องภาวะ
วิกฤตและความเสีย่งเข้า

ด้วยกัน 

HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
Preparation for Cooperative 
Education in Public Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้ เ รียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

1(45) HPA401 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
Preparation for Cooperative Education 
in Public Administration 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้ เ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

1(45) คงเดิม 
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HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
Preparation for Professional 
Experience in Public Administration 
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(90) HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 
Preparation for Professional 
Experience in Public Administration 
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2(90) คงเดิม 

HPA404 การบริหารส านักงาน 
Office Management 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน 
การบร ิหารส าน ักงานองค์กรภาคร ัฐ  การ
บริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 
การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารส านักงานภาครัฐ 
 
 
 

3(3-0-6) HPA404 การบริหารส านักงาน 
Office Management 
ศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารส านักงาน 
การบร ิหารส าน ักงานองค ์กรภาคร ัฐ  การ
บริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 
การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารส านักงานภาครัฐ 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Selected Readings in Public 
Administration 
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานที่มี
อิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ร่วมสมัย 

3(3-0-6)  

 

 ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
Cooperative Education in Public 
Administration 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ์สังเกตการบริหารงาน
การน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน
ในหน่วยงาน 

6(640) HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
Cooperative Education in Public 
Administration 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ์สังเกต  การบริหารงาน
การน าเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน
ในหน่วยงาน 

6(640) คงเดิม 

HPA407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
Professional Experience in Public 
Administration 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ ได้ รับความรู้  ทักษะ เจตคติ  และ
ประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

5(540) HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
Professional Experience in Public 
Administration 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้
ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

5(540) คงเดิม 
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HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Special Project in Public 
Administration 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการพิเศษ
ต่างๆ ในลักษณะของการท าวิจัย เพื่อศึกษา
องค์ความรู้ ทางด้ านรัฐประศาสนศาสตร์  
ตลอดจนแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชน
ท้องถิ่น ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

6(640) HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Special Project in Public 
Administration 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการพิเศษ
ต่างๆ ในลักษณะของการท าวิจัย เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน
แก้ ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

6(640) คงเดิม 

HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 
Performance Management in the 
Public Sector 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารผล
การปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิค
ใหม่ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ องกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 

3(3-0-6) HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
Performance Management  
ศึกษาความหมาย  แนวคิด ทฤษฎี   หลักการ 
วัตถุประสงค์ ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิค เครื่องมือในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
Internal Control and Risk 
Management 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการ
น าไปใช้ในองค์กร แนวทางการปฏิบัติการ
ค ว บ คุ ม ภ าย ใน เ กี่ ย วกั บก า ร วิ เ ค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรม การควบคุม สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการติตามประเมินผล โดยเน้น
กรณีศึกษาเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)  

 

 น าไปรวมกลายเป็นวิชา 
การจัดการภาวะวิกฤต

และความเสีย่ง 
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HPA412 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสาธารณภัย 
ประเภทของสาธารณภัย หลักการจัดการสา
ธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณ
ภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษา
การจัดการสาธารณภัย 

3(3-0-6) HPA412 การจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสาธารณภัย 
ประเภทของสาธารณภัย หลักการจัดการสา
ธารณภัย ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบของสา
ธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษาการจัดการสา
ธารณภัย 

3(3-0-6) คงเดิม 

HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานษุยวิทยา สังคม
วิทยา และจิตวิทยา 
Anthropological, Sociological and 
Psychological Public Administration 
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
โดยใช้หลักการศึกษาจากกรอบของแนวทฤษฎี
รั ฐประศาสนศาสตร์  และ ใ ช้บริบทจาก
การศึกษาจากตัวแปรทางด้านมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยามาวิเคราะห์แนวโน้ม
ปรากฏการณ์ทางการบริหาร 
 
 

3(3-0-6)  

 

 ตัดออก 
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HPA415 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
Criminal Law for Public 
Administration 1 
ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค  1 ว่ าด้ ว ย
บทบัญญัติทั่วไป 

3(3-0-6) HPA426 กฎหมายอาญา 
Criminal Law  
ศึกษาหลัก เกณฑ์ของกฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  1 ว่ าด้ ว ย
บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ว่าด้วย ความผิด และ
ภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบาย
ทางอาญา 

3(3-0-6) รวมกับรายวิชากฎหมาย
อาญาส าหรับ                    

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
และ 2 เข้าด้วยกัน และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุม เพื่อให้

เนื้อหาครบส าหรับการ
สอบเข้าต ารวจ 

 
HPA416 กฎหมายอาญาส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 

Criminal Law for Public 
Administration 2 
ศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิด
เฉพาะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน และความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง 

3(3-0-6) HPA426 กฎหมายอาญา 
Criminal Law  
ศึกษาหลัก เกณฑ์ของกฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  1 ว่ าด้ ว ย
บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ว่าด้วย ความผิด และ
ภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบาย
ทางอาญา 

3(3-0-6) รวมกับรายวิชากฎหมาย
อาญาส าหรับ                       

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
และ 2 เข้าด้วยกัน 
และปรับค าอธิบาย

รายวิชาให้ครอบคลุม 
เพื่อให้เนื้อหาครบ
ส าหรับการสอบเข้า

ต ารวจ 
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HPA417 กฎหมายแ พ่ ง แล ะพา ณิชย์ ส า ห รั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ 
Civil and Commercial Law for Public 
Administration 
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เกี่ยวกับ
บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และ
มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

3(3-0-6) HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
Civil Law for Public Administration 
ศึกษาความหมาย และพัฒนาการ ความเป็นมา
ของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย แนวคิด
พื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ บทบาทความส าคัญของ
กฎหมาย สิทธิ ประธานแห่งสิทธิ วัตถุแห่ง สิทธิ
การใช้และการตีความ หลักการอุดช่องว่างของ
กฎหมาย และศึกษารวมไปถึงหลักทั่วไปของ 
กฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ศึกษาหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนพื้นฐาน
เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว 
และมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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HPA419 กฎหมายลักษณะพยานส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์  
Law of Evidence for Public 
Administration   
ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลัก
กฎหมายทั่ว ไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตลอดจนกฎหมายอื่น   ที่
เกี่ยวข้อง                      

3(3-0-6) HPA419 กฎหมายลกัษณะพยาน  
Law of Evidence  
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตาม
หลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุม เพื่อให้

เนื้อหาครบส าหรับการ
สอบเข้าต ารวจ 

HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ 
Special Problems in Public Policy 
ค้นคว้า ด า เนินการวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ วิเคราะห์ จัดท ารายงานภายใต้การ
ควบคุมและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และมีการน าเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)  

 

 ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
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HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
Criminal Procedure Law for Public 
Administration 
ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา 
ให้ทราบถึงข้อความเบื้องต้น สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลช้ันต้น การอุธรณ์ ฎีกา การ
บังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัย
โทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ 
ตามที่ บัญญั ติ ไ ว้ ในประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 
ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 

3(3-0-6) HPA427 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
Criminal Procedure Law for Public 
Administration 
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ .  2499 และ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุม เพื่อให้
เนื้อหาครบส าหรับ            
การสอบเข้าต ารวจ 

HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม 
Democracy and Participation 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  วิวัฒนาการ  และรูปแบบ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
รวมถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนพื้นฐานทาง
ความคิดและรูปแบบของการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะต่าง ๆ 

3(3-0-6) HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้องถิ่น 
Democracy and Participation in Local 
Administration  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย  
ความเช่ือมโยงระหว่างการปกครองในระบอบ  
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การบริหารท้องถิ่น พื้นฐานทางความคิดด้าน
ประชาสังคม และขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น 
 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HPA423 พนักงานสมัพันธ ์
Labour Relations 
ศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การ
สร้างความสงบสุขในองค์การ  โดยศึกษา
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ              
การท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

3(3-0-6) HPA423 พนักงานสมัพันธ ์
Labour Relations 
ศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การ
สร้ างความสงบสุข ในองค์กา ร  โดยศึกษา
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ              
การท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 

3(3-0-6) คงเดิม 

VLE301
  

ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public Administration 1 
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และส านวน
ที่ใช้ในการบริหารภาครัฐ เทคนิคการฟัง พูด 
และฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากบทเรียน
ออนไลน์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

3(3-0-6) VLE301  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public Administration 1 
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และส านวนที่
ใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิค
การฟัง พูด และฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน 
 
 

3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาน า
เนื้อหาของวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับ              
รัฐประศาสนศาสตร ์1 

และ 2 มารวมกันเพื่อให้
เนื้อหาครบถ้วน 
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VLE302 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
English for Public Administration 2 
ศึ กษาและฝึ กทั กษะกา รอ่ า นและ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัคร
งาน 

3(3-0-6) VLE301  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public Administration 1 
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และส านวนที่
ใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิค
การฟัง พูด และฝึกทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน 

3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาน า
เนื้อหาของวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับ                      
รัฐประศาสนศาสตร ์1 

และ 2 มารวมกันเพื่อให้
เนื้อหาครบถ้วน 

และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
บังคับ 

 
   HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม 

Social Entrepreneurs 
ศึ กษ านิ ย า มแ ละ รู ป แบ บของคว าม เป็ น
ผู้ประกอบการทางสังคม ตัวแบบการเป็น
ผู้ ป ระกอบการทางสั งคม  โอกาส ในการ
ประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม 
กระบวนการค้นหาปัญหาการประกอบการทาง
สังคม การตลาดส าหรับการประกอบการเพื่อ
สังคม การลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 
เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
Social Enterprise Management 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการด าเนินการ
จัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม การประยุกต์หลักการ
บริหารที่จะน าไปใช้ในวิสาหกิจเพื่อสังคม การ
วิ เ คราะห์ปัญหา  อุปสรร  โดย เน้นการ ใ ช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ฝึกการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม รวมถึงศึกษากรณีศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น 
Local Fiscal Management 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานคลังของ
ท้องถิ่น การจัดหารายได้ การบริหารรายได้ 
รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถิ่น กระบวนการ
จัดท างบประมาณท้องถิ่น วินัยการเงินการคลัง
ของท้องถิ่น การกระจายอ านาจทางการคลัง 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่น
และการคลังระดับชาติ 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
 Local Human Resource Management 
ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การ
ให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 
ตลอดจนแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
Sustainable Community Enterprise 
Management 
ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน  การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการผลิต 
การจัดการตลาด การพัฒนาความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้กรณีศึกษา            
การบริหารวิสาหกิจชุมชนของไทย 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่  
Society and Culture of local 
Communities 
ศึกษาสภาพและบริบทของสังคม ตลอดจน
ทรัพยากรของชุมชนในด้านต่าง ท าความเข้าใจ
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ของชุมชน บทบาท
และสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA355  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
Local Natural Resources and 
Environmental Management  
ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรท้องถิ่ น  สถานการณ์  และ
วิกฤตการณ์สิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น การศึกษา
ส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 
ก า รป ร ะ เ มิ นส ถ าน ภา พแล ะ ผล ก ระ ทบ
สิ่งแวดล้อม บทบาทและสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
ในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
Contemporary Issues in Public and 
Private Sector Management  
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและ
ภ า ค เ อ ก ช น  โ ด ย มุ่ ง ที่ จ ะ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
แนวความคิดในทางวิชาการ โดยประมวลผล
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง และการน าเสนอ
ประเด็นจากการศึกษาในรูปแบบการสัมมนาทาง
วิชาการ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น 
Contemporary Issues in Local 
Administration  
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
โดยมุ่งที่จะให้นักศึกษามีแนวความคิดในทาง
วิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูล
จริง และการน าเสนอประเด็นจากการศึกษา            
ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
State Enterprise and Public 
Organization Management  
ศึกษาความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์  
ประเภท บทบาท และนโยบายการจัดตั้ ง
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน  วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในประเทศไทย 
การจัดรูปงานวิธีการบริหารจัดการทั่ ว ไป 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชน และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ 
ในการด าเนินงาน และทิศทางของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง 
High Performance Organization 
Management  
ศึ กษาความหมาย  แนวคิ ด  คุณลั กษณะ 
ความส าคัญขององค์การสมรรถนะสูง ปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ส่ ง เ สริมการสร้ างองค์การ
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ดี แ ล ะ
กระบวนการสร้ า งองค์ การสมรรถนะสู ง  
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการสร้ าง
องค์การสมรรถนะสูง  โดยการศึกษาผ่าน
กรณีศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ 
Public Sector and Public 
Transportation Management  
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ 
รูปแบบการจัดการบริการขนส่งสาธารณะ 
บทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ             
ทั้งรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ใน
การจัดบริการขนส่งสาธารณะ โดยเน้นศึกษา
จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นส าคัญ 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  
Comparative Study of Local 
Government Systems  
ศึกษา เปรี ยบ เทียบแนวคิ ด  รู ปแบบและ
โครงสร้างการจัดองค์กร รวมถึงบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น  และพัฒนาการทางการเมืองการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ข อ งป ร ะ เ ทศ ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA437 การจัดการชุมชนเมือง 
Urban Community Management  
ความหมายและลักษณะของชุมชนเมือง ภารกิจ
หลักในการบริหารจัดการชุมชนเมือง การ
เปลี่ยนแปลงทั้งความเจริญและความเสื่อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมือง แนวคิดและ
กระบวนการในการพัฒนาชุมชนเมือง ภาวะผู้น า
กับการบริหารชุมชนเมือง และแนวคิดหรือ
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการรูปแบบ
พิเศษในประเทศไทย 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

210 



  

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเลือก 

   HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
Integrated Local Development  
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการการ
พัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ใน
การการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และเงื่อนไขของการ
บริหาร รวมถึงการเรียนรู้สภาพปัญหาและ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่

   HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
Local Administrative Organization 
Performance Evaluation  
ศึกษาหลั กการและทฤษฎี  กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรายบุคคลและ
ภาพรวมขององค์กร การเช่ือมโยงกลยุทธ์ของ
องค์กรกับผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือต่างๆที่ ใ ช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น 
 
 
 
 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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   HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Local Administration in Multi-cultural 
Society 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิค ตลอดจน
กรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
บริหารท้องถิ่นส าหรับสังคมที่มีประชากรที่มี
ความแตกต่าง หลากหลายทั้งทางภาษา ศาสนา 
ชาติพันธุ์ ความเช่ือ ประเพณี และค่านิยม ที่
ได้มาอยู่ร่วมสังคมหรือพ้ืนท่ีเดียวกัน 

3(3-0-6) รายวิชาใหม ่
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ประเภทความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การผลิตบัณฑิต  
  

S,F,O การรับนักศึกษาไม่ได้จ านวนตามแผน 
S,F การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน 

การจัดการและการบริหาร 
ทรัพยากร 

S อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 
S อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 
O การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

การวิจัย S,O 
การบริหารจัดการภาระงานด้านอ่ืนๆ ต่อการท าผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะ
เกิด 
(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การผลิตบณัฑิต  
  

การรับนักศึกษาไมไ่ด้จ านวนตามแผน 
 - มีผลกระทบในการจัดแผนการเรียนและหมู่เรียนเพื่อใหไ้ด้จ านวน
นักศึกษาต่อหมู่เรียนท่ีเหมาะสมตามเกณฑ ์
 -กระทบรายรบัของหลักสตูร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจ า
หลักสตูรเพื่อน าไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4 4 16 สูง 

การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคนั 
 -กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจ า
หลักสูตรเพื่อน าไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3 3 9 ยอมรับได ้

การจัดการและการ
บริหาร 
ทรัพยากร 

อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย 3 2 6 ยอมรับได ้
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 3 2 6 ยอมรับได ้
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 
 -อาจารย์ขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ 

2 2 4 ยอมรับได ้

การวิจัย การบริหารจัดการภาระงานด้านอ่ืนๆ ต่อการท าผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2 2 4 ยอมรับได ้

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงท่ียอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 การรับนักศึกษาไมไ่ด้จ านวนตามแผน จัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางการ

สื่อสารแบบบูรณาการทั้งเชิงรุก ออนไลน์ และเน้น
การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย 

  ควบคุม  

การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจาก
การลาออกกลางคนั 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด   ควบคุม  

2 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วน
น้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ควบคุม  

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย 
วางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ควบคุม  

การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้
ใหม่ๆ 

วางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  ควบคุม  

3 การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อ
การท าผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม 
กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและวจิัยเพื่อ
การตีพิมพ์และการไดร้ับอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาต ิ

  ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่ม ี
 ช่อง 4  หมายถึง ไดผ้ลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ไดผ้ลบ้างแตไ่มส่มบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 

 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

  
(3) 

การ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง  
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

การรับนักศึกษาไมไ่ด้จ านวน
ตามแผน 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียน
มั ธ ย ม ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย และพื้นท่ีเคยมีรุ่นพ่ีมา
เรารียนและจัดกิจกรรมดึงดูดความ
สนใจ  ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

ความเสีย่ง 
สูง 

ควบคุม จ านวนนักศึ กษาที่ ช า ร ะ
ค่ า ล งทะ เบี ยนน้ อยกว่ า
จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครผ่าน
รอบต่างๆ 

เพิ่มระดับการติดต่อสื่อสาร 
ร ะ ห ว่ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
นักเรียนที่มาสมัครมากขึ้น
เ พื่ อ ป ร ะ ค อ ง ใ ห้ อ ยู่ จ น 
ลงทะเบียนเรียน 

กรรมการหลักสูตร 

การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลง
เนื่องจากการลาออกกลางคัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอยา่ง
ใกล้ชิด  

ความเสีย่ง 
ยอมรับได ้

ควบคุม  นักศึกษาไม่กลา้ปรึกษา
ปัญหาส่วนตัว 

อาจารย์คอยสังเกตุสอบถาม 
ข้อมูลจากนักศึกษาคนอื่น 
ร่วมชั้นเพื่อการดูแลที่ใกล้ชิด
มากขึ้น พูดคุยร่วมปรึกษา
กับผู้ปกครองหรือครอบครัว 

กรรมการหลักสูตร 

อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการ
มีสัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล 
 
 

 

ความเสีย่ง 
ยอมรับได ้

ควบคุม  อาจารย์ขาดความตระหนัก 
หรือขาดความรู้เกี่ยวกับ 
กระบวนการและหลักเกณฑ ์
ในการขอต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ส่งเสริมหรือจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 

กรรมการหลักสูตร 

อาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอกมี
สัดส่วนน้อย 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล  ความเสีย่ง 
ยอมรับได ้

ควบคุม  ใช้เวลานานในการพัฒนา 
อาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 

ส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ให้เรียนต่อวุฒ ิ
ปริญญาเอก และ 

กรรมการหลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 

 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

  
(3) 

การ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง  
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

กระตุ้นให้จบตาม 
เวลา 

การพัฒนาความรูเ้ฉพาะทาง
และความรู้ใหม่ๆ  
 
 

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล ความเสีย่ง 
ยอมรับได ้

ควบคุม  อาจารย์ติดภาระงานอื่นๆ  
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้  กิจกรรมความรู้ ไม่ตรง
ต า มค วา มต้ อ ง ก า รขอ ง
อาจารย์ 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิ ช า ชี พแ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะความรู้ในวิชาชีพจาก 
หน่วยงานท่ีช านาญ 

กรรมการหลักสูตร 

การบริหารจัดการภาระงาน
ด้านอื่นๆ ต่อการท าผลงาน
วิชาการหรือบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม 
กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ
และวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการ
ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ความเสีย่ง 
ยอมรับได ้

ควบคุม  -  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลงาน ช่วย
หาช่องทางการตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

กรรมการหลักสูตร 

                 

ผู้รายงาน .................. ............................. 
                                                                                                                                                                    ประธานกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร. 

วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ญ  
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 

รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ 1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและ      

การจัดการ  
(Organization and Management)   
    เป็นกลุ่ มวิ ชาที่ มี คว ามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้น
ขององค์การ รูปแบบ โครงสร้าง สายการ
บังคับบัญชาขององค์การ ทั้ งองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ 
ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ ในองค์การ การพัฒนา
องค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น 

HPA208 ระบบบริหารราชการไทย 

HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ 
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 

HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่
แสวงหาก าไร 

HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม 
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางทางการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง 
HPA404 การบริหารส านักงาน 
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
HPA201 นโยบายสาธารณะ 2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย

สาธารณะ  
(Public Policy)   
    เป็นกลุ่ มวิ ชาที่ มี คว ามคร อบคลุ ม
เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ 
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  การ
วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการสาธารณะ การจัดท าโครงการ
สาธารณะ การวางแผน และการบริหาร
โครงการสาธารณะ และการวิเคราะห์และ 
ประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ 
เป็นต้น 

HPA224 การบริหารโครงการ 
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ 
  

HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management)   
    เป็นกลุ่ มวิ ชาที่ มี คว ามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในองค์การ การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร 
จั ดกา รสวั สดิ กา ร  นั นทนาการและ
พนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และการ
จัดการความขัดแย้งในองค์การ ทั้ งนี้  
องค์การหมายรวมทั้ งองค์การภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส าหรับท้องถิ่น 

HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน 
HPA343 ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามในองค์การ 
HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ 

HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   

HPA423 พนักงานสัมพันธ์ 
HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้งถ่ิน 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสนศาสตร์  
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  4.  กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและ

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
( Public Administrative Concepts 
and Theories)       
     เป็นกลุ่ มวิชาที่มีความครอบคลุม
เกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
ภู มิ ภ าคและระดับ ระหว่ า งประ เทศ 
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่า
ด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลัง
และการเงินภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น 
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ 
มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 
การตลาดส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะ
แนวใหม่  การจัดท าและการส่ งมอบ 
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรม
นักบริหาร การปกครองและการบริหาร
ท้องถิ่น เป็นต้น 

HPA103 หลักกฎหมายส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

HPA105 การเมืองการปกครองไทย  
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง 
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย 
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA341 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 
HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น 
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์   
HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์รัฐประศาสนศาสตร์   
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น 
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
HPA412 การจัดการสาธารณภัย 
HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

ท้องถิ่น 
HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประศาสนศาสตร์ 
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA424 หลักกฎหมายเอกชนส าหรับ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
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รายวิชา ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1 
HPA425 หลักกฎหมายมหาชนส าหรับ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

HPA426 กฎหมายอาญา 

 

HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาส าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน 
HPA356 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง 
HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ 5. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและ

งบประมาณ  
(Public Finance and Budgeting)  
    เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุม 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและ
ท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากรด้าน
การเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น 
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงิน
ขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้
ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การ
คลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหาร
รายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น 

HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น 
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
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