(ร่าง)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ
ฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
7
7
7
9
9
9
13
45
45
46
46
47
50

ข

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ค คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่ 660/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน้า
56
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65
67
68
68
68
68
68
70

71
103

115
117
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง
ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
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126
132

155
163
213

219

(ร่าง)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่]/ [ปี พ.ศ.]
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ [ครั้งที่]/ [ปี พ.ศ.] เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รนี้ อ อกแบบเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต สามารถท างานในสายงานบริ ห ารและสายสนั บ สนุ น ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
8.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตารวจ พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ บุคลากรองค์การมหาชน องค์กรไม่แสวงหากาไร
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
8.2 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
ธุรการ และผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ
1.

2.

ชื่อ-สกุล
นายปิยะ
กล้าประเสริฐ
นายบุญอนันต์
บุญสนธิ์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

3.

นางสาว
วิไลลักษณ์
เรืองสม

อาจารย์

4.

นายชนินทร์
จักรภพโยธิน

อาจารย์

5.

นางสาวดวงพร
อุไรวรรณ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
D.P.A. (Public
Administration)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
รอ.ม. (การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน)
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
รป. ด. (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)
ศศ. ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
รป. ม. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
เกียรตินยิ ม 2

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

Southwestern University

2557

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2546
2531
2544

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2539
สถาบันบัณฑิต
2553
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 2551
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2550
สถาบันบัณฑิต
2562
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2554
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546
2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553
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9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นายพัณณกร
สอนไว

2.
3.
4.
5.

นายวุฒิวัฒน์
อนันต์วุฒิเมธ
นายชัยวุฒิ
เทโพธิ์
นายฉัตรเกษม
ดาศรี
นายเทวพงษ์
พวงเพชร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัมหาสารคาม
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
รป. ม. (นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล
และการจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรตินยิ ม 2

ปีที่
จบ
2558
2546
2548
2540
2552
2547
2548
2544
2558
2555
2551
2543

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้ง
การปรับ โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง
และพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มุ น ษย์ 2) การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม
3) การสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยื น 4) การเติบโตที่เ ป็นมิตรกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 5) การสร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
6) การบริหาร จัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 จากกระแสของอุ ด มการณ์ เ สรี นิ ย มประชาธิ ป ไตยที่ แ พร่ ก ระจายไปทั่ ว โลก
ผ่านความเป็นโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจน
แนวคิดการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกระจายอานาจ และการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวไปตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง การมีและใช้ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐ จึงเป็นความจาเป็นสาหรับ
การพัฒนาประเทศ
11.2.2 การพั ฒ นาระบบราชการได้ ดาเนิ นมาอย่างต่ อเนื่อ ง เช่น การปรั บลดบทบาท
ภารกิจที่ไม่จาเป็น การลดขั้นตอน ระยะเวลา และการนาเทคโนโลยีเข้ามาใข้ในการปฏิบัติราชการ
ในการให้ ท างานภายในหน่ ว ยงานและการบริ การประชาชน ทาให้ ป ระชาชนเกิ ดความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบราชการยังคงต้องดาเนิน
ต่อไป โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองในการทางานเชิงบูรณาการ
การทางานร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ท างเศรษฐกิจ และสั ง คมที่กล่ าวข้า งต้น ส่ ง ผลกระทบต่อ ประเทศชาติ
ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลาพังเพราะ
ต้องอาศัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐทั้งองคาพยพ ฉะนั้นแล้วการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยเครื่องมือการจัดการบริหารใหม่ ๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
จึงมีความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นจึง
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยมีประเด็น ที่จาเป็น
ได้แก่
12.1.1 ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม
12.1.4 ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าทาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารงานภาครัฐ
12.1.5 ผู้เรียนได้ลงศึกษาสภาพที่แท้จริงในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงานภาครัฐทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
12.1.6 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี นอกเหนือจากการสอน และการผลิตเอกสารตารา คือ การพัฒนาสังคมและบริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยได้ กล่าวคือ
12.2.1 มหาวิทยาลัย ต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกาลังเชิงวิช าการเพื่อสนับสนุน
ให้ ผู้ เรี ย นมีความพร้ อมในการเรี ย นทุกด้าน บัณฑิตที่ผ่านหลั กสู ตรใหม่นี้จะต้องมีบุคลิ กภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม การรับรู้ เห็นคุณค่าและรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย
12.2.2 เป็นผู้ นาเชิงวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาสั งคมโดยให้ ผู้เรียนมีส่ว นร่ว ม
ในการพัฒนาสังคมการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียนโดยมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนักศึกษาจะต้องทารายงานผลการเรียนรู้
(การจัดการความรู้) เสมือนการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ที่ทันสมัยกับสถานการณ์จริงของชุมชนท้องถิ่น
12.2.3 การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องมีประสิทธิภาพในระหว่างที่มีการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ มีการอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
กิจกรรมร่วมกันอันจะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานของชุมชนท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ทุกรายวิช าในหมวดวิช าพื้นฐานวิช าชีพ นักศึ กษาหลั ก สู ตรอื่ นสามารถเรีย นเป็ นวิช า
เลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่นเพื่อให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากองค์กรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับผู้สอน
รายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพเป็นระยะเพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการพัฒนางาน และเป็นนวัตกร กระบวนการ
ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในโลกดิจิทัล
1.2 ความสาคัญ
จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัตน์และ
การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) ท าให้ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็ ว ทั้ ง ทางสั ง คมเศรษฐกิ จ และการเมื อ งและการเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ ทั้ ง หมดก็ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ
การบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทามา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะหน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไป
จากเดิม นอกจากนี้ส ภาพการณ์ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ดัง กล่า ว ยัง ได้ส่ง ผลให้เ กิด
การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐทาให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา
ตลอดจนสร้างแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา เช่น การนาแนวคิดจากภาคเอกชนมา
ปรั บ ใช้ การท างานในลั ก ษณะของร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน (Public Private
Partnership) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Civil Society) ทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดสุดเกิด
ขึ้นกับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งตระหนักถึงความสาคัญ
ในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ
และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บั ณฑิต ให้ ส ามารถผลิ ตบั ณฑิต ที่มีความรู้ มีคุณ ธรรมจริยธรรมรู้เท่ าทันสภาพการณ์และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะทางรัฐประศาสตนศาสตร์
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง ในองค์ ก ารภาครั ฐ ภาคเอกชน ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนวัตกรกระบวนการ เพื่อการพัฒนางาน และหน่วยงาน
2. แผนปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยจะเน้นมุมมองจาก
ภายนอกที่มีต่อการดาเนินการของสาขาวิชา คุณภาพของนักศึกษาที่พัฒนาตนเองพึ่งตนเองได้คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8
แผนการปรับปรุง/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงหลักสูตร
1. ทาการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ ความต้องการของการบริหารงาน
สอดคล้องกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นที่
สถานการณ์ปัจจุบันและ คาดหวังสารธารณะ
เป็นไปตามมาตรฐาน 2. การวิจัยความพึงพอใจและ
หลักสูตร
ความต้องการของบัณฑิต ที่จบ
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง การศึกษาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องของสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อ
ความต้องการของการบริหารงาน
หลักสูตรและเกณฑ์
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อ
มาตรฐานการศึกษา
สาธารณะ
3. การติดตามผลการนา 3. ทบทวนหลักสูตรการเรียน
หลักสูตรไปใช้
การสอนรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกล้เคียงกัน
4. การจัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร การเรียน
การสอนและ การประกันคุณภาพ
การบริหารหลักสูตร
1. วิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. วิจัยตัวชีว้ ัดเพื่อการประกัน
คุณภาพมาตรฐาน
3. การประเมินผลหลักสูตรรายวิชา
และการรับฟังความคิดเห็น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการวิจัย 2 ฉบับ
2. การนาผลการวิจัยมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินคุณภาพ
นักศึกษาจากการฝึก
ประสบการณ์และการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการทางานและ
การดาเนินชีวิต
4. ดาเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ ทุก 5 ปี

1. เอกสารการวิจัย 1 ฉบับ
2. การนาผลการวิจัยมาใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อย่างน้อย 3 ประเด็น เช่น
พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการบริหารสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพสาขาวิชา เป็นต้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่ามาตรฐาน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดรายวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคนเรียนในชั้นปีที่ 1
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
240
360
480
480
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120
2.5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2564
2565
2566
2567
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
ชั้นปีที่ 4
30
60
90
120
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
260,000

2565
520,000

2566
780,000

2567
2568
1,040,000 1,040,000

6,109,200
91,000

6,414,660
182,000

6,735,939
273,000

7,072,163 7,425,771
364,000 364,000

460,000

460,000

460,000

460,000

460,000

250,000
250,000
250,000
250,000 250,000
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
6,109,200 6,414,660 6,735,939 7,072,163 7,425,771

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
100,000 150,000 200,000
2.2 ค่าใช้สอย
100,000 150,000 200,000
2.3 ค่าวัสดุ
91,000
182,000 273,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
250,000 250,000 250,000
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
180,000 180,000 180,000
4.2 การบริการวิชาการ
90,000
90,000
90,000
รวมรายจ่าย
7,452,200 7,948,660 8,460,939

250,000 250,000
250,000 250,000
364,000 364,000
72,000 72,000
460,000 460,000
250,000 250,000
180,000 180,000
90,000 90,000
8,988,163 9,341,771

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 23,182 บาท/คน/ปี
2.6.3 งบประมาณรายรับ (สระแก้ว) (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2564
600,000

2565
1,200,000

2566
1,800,000

2567
2568
2,400,000 2,400,000

1,784,160
21,000

1,873,368
21,000

1,967,036
21,000

2,065,388 2,168,657
21,000
21,000

460,000

460,000

460,000

460,000

250,000
3,115160

460,000

250,000
250,000
250,000 250,000
3,804,368 4,498,036 5,196,388 5,299,657
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2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (สระแก้ว) (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
1,784,160 1,873,368 1,967,036
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
343,000 343,000 343,000
2.1 ค่าตอบแทน
100,000 100,000 100,000
2.2 ค่าใช้สอย
150,000 150,000 150,000
2.3 ค่าวัสดุ
21,000
21,000
21,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
72,000
72,000
72,000
3. งบลงทุน
710,000 710,000 710,000
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000
2.2 ค่าครุภัณฑ์
250,000 250,000
250,000
4. เงินอุดหนุน
75,000
75,000
75,000
4.1 การทาวิจัย
50,000
50,000
50,000
4.2 การบริการวิชาการ
25,000
25,000
25,000
รวมรายจ่าย
2,912,160 3,001,368 3,095,036
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 18,450 บาท/คน/ปี
หมวดเงิน

2567
2,065,388
343,000
100,000
150,000
21,000
72,000
710,000
460,000
250,000
75,000
50,000
25,000
3,193,388

2568
2,168,657
343,000
100,000
150,000
21,000
72,000
710,000
460,000
250,000
75,000
50,000
25,000
3,296,657

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

129 หน่วยกิต
30
93
87
57
30
6
6

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
93
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จานวนไม่น้อยกว่า
87
2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 57
รหัส

ชื่อวิชา

HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
HPA103 หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Principles of Law for Public Administration
HPA105 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
Concepts and Theories of Local Administration
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
Public Organizational Theory
HPA201 นโยบายสาธารณะ
Public Policy
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส

ชื่อวิชา

HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
Digital Information Management
HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Concepts and Theories of Public and Private
Management
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล
Human Rights, Ethics and Good Governance
HPA221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Human Resource Management in Organizations
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง
Principles of Administrative Law
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
Public Administration in the ASEAN Community
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
HPA341 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics for Public Administration Research
HPA356 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
Special Topics in Public Administration
2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30

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

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA208

ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
Organizational Analysis and Design

3(3-0-6)

HPA222

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

3(2-2-5)
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รหัส

ชื่อวิชา

HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน
Financial and Marketing Management in Public and
Private Sectors
HPA224 การบริหารโครงการ
Project Management
HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย
Thai Local Administration
HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น
Administrative Procedures for Local Administration
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
Local Administration Strategies
HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน
Human Capital Development in the Public and
Private Sector
HPA343 ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ
Leadership and Followership in Organizations
HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Sector Management Techniques
and Instruments
HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
Organizational Behavior and Development
HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ
Organization Conflict Management and Peaceful
Resolution
HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหากาไร
Introduction to Non-profit Organization Management
HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม
Social Entrepreneurs
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise Management
HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
Innovations in Local Administration
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

ชื่อวิชา

HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Fiscal Management
HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Local Human Resource Management
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน
Sustainable Community Enterprise Management
HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
Society and Culture of local Communities
HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
Local Natural Resources and Environmental
Management
HPA404 การบริหารสานักงาน
Office Management
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
Selected Readings in Public Administration
HPA412 การจัดการสาธารณภัย
Disaster Management
HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Criminal Procedure Law for Public Administration
HPA423 พนักงานสัมพันธ์
Labour Relations
HPA424 หลักกฎหมายเอกชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Civil Law for Public Administration
HPA425 หลักกฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Principles of Law for Public Administration
HPA426 กฎหมายอาญา
Criminal Law
HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Contemporary Issues in Public and Private Sector
Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

ชื่อวิชา

HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
State Enterprise and Public Organnization Management
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
High Performance Organization Management
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ
Public Sector and Public Transportation Management
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
Risk and Crisis Management
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น
Contemporary Issues in Local Administration
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Study of Local Government Systems
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง
Urban Community Management
HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
Integrated Local Development
HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Administrative Organization Performance
Evaluation
HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
Local Administration in Multi-cultural Society
HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
Democracy and Participation in Local Administration

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
รหัส

ชื่อวิชา

HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Cooperative Education in
Public Administration
HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
Cooperative Education in Public Administration

น(ท-ป-ศ)
1(45)
6(640)

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส

ชื่อวิชา

HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public
Administration
HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public Administration

น(ท-ป-ศ)
2(90)
5(540)

2.2.3) กลุ่มโครงการพิเศษ
รหัส

ชื่อวิชา

HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐรัฐประศาสนศาสตร์
Special Project in Public Administration

น(ท-ป-ศ)
6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ในหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

19
*** ข้อกาหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจาเป็นต้องยุติ
การศึ กษา สามารถยื่ นขอส าเร็ จการศึกษาในระดับอนุ ปริ ญญาได้ โดยต้ องศึกษารายวิ ชาไม่ น้อยกว่ า
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 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
HPA
หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์
VGE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
หมวดวิชาเฉพาะ
HPA101
(วิชาบังคับ)
HPA102
HPA103
HPA304

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายปกครอง
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
หมวดวิชาเฉพาะ
HPA105
(วิชาบังคับ)
HPA201
HPA110
HPA214

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเมืองการปกครองไทย
นโยบายสาธารณะ
ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
7
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

หมวดวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX
หมวดวิชาเฉพาะ
HPA202
(วิชาบังคับ)
HPA221
HPA219
HPA109

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หมวดวิชาเฉพาะ
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
(วิชาบังคับ)
HPA334 การบริหารงานภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ
HPAXXX วิชาเลือก
9
(วิชาเลือก)
รวมหน่วยกิต
21 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเสรี

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
HPAXXX วิชาเลือก
HPAXXX

วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)
เลือกเสรี

หน่วยกิต
4
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA356 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
HPA341 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPAXXX วิชาเลือก
HPAXXX

วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
18 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือก)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HPA401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
หรือ
HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
HPAXXX วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาปฏิบัติการฯ)

รหัสวิชา
HPA406
หรือ
HPA409
หรือ
HPA408

หน่วยกิต
1(45)
2(90)
9
10 หรือ11
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450)
หรือ
โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
รวมหน่วยกิต
6 หรือ 5
หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

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 แนวคิด เกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีกาเนิดรัฐ
ปรั ช ญาการเมือง ความคิดทางการเมื อง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันทางการเมือ ง
อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกั บความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
HPA103

หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Law for Public Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อานาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน
ในการบริหารภาครัฐ และการบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น
HPA105

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาเกี่ย วกับพัฒ นาการทางการเมืองการปกครองของไทย ระบบโครงสร้าง
พฤติกรรมทางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการปกครอง
ไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มี
ผลต่ อการจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การภาครัฐ และประเด็ นทางการเมื องการปกครองไทยร่ว มสมั ย
โดยสังเขป
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA109

แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Local Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการกระจายอานาจ วิวัฒนาการ
ของการบริ ห ารท้อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งการบริห ารท้อ งถิ่ นกั บการบริ ห ารส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค รูปแบบและการบริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ
HPA110

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organizational Theory
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี อ งค์ ก ารในยุ ค ต่ า ง ๆ ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด
โครงสร้างองค์การ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

HPA201

นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการสาคัญ กระบวนการหรือวงจร
ของนโยบายสาธารณะ รวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายสาธารณะ และการศึกษากรณีศึกษาทางนโยบายสาธารณะ
HPA202

การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น
แนวคิด ทฤษฎีการคลังสาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับเศรษฐกิจและการเมือง
งบประมาณแผ่นดินของไทย การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้านทรัพยากรด้าน
การเงิ น การบริ ห ารรายได้ แ ละรายจ่ า ยภาครั ฐ ตลอดจนศึ ก ษาการคลั ง ท้ อ งถิ่ น และการคลั ง
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

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

HPA214

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ที่มา และประเภทของรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วิ วั ฒ นาการของรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยสมั ย ต่ า ง ๆ การจั ด ท า
รัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
HPA218

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Information Management
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา และส่งต่อแพร่กระจาย
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ระบบสารสนเทศที่สาคัญๆ ในองค์กร การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และปรับปรุงพัฒ นาสมรรถนะ
การบริหารงานและการดาเนินงานขององค์กร สร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
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
ศึกษาทฤษฎีแ ละแนวความคิด เกี่ย วกั บสิ ท ธิมนุ ษยชน ที่ มาของสิ ทธิ มนุษ ยชน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ความเชื่ อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับ
ธรรมาภิบาล และศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญ ระดับของจริยธรรม การพัฒนา
จริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม แนวคิดเรื่องจริยธรรม
ตามหลักศาสนาต่าง ๆ กรณีศึกษาทางจริยธรรม จริยธรรมกับการบริหารงานภาครัฐ ปัญหาด้าน
จริ ย ธรรมในประเทศเทศไทย 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
การบริ ห ารค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
การบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสวัสดิการ พนักงานสัมพันธ์ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน
HPA222

การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Analysis and Design
ศึกษาโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การประเภทต่างๆการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก โครงสร้ า งอ านาจและการเมื อ งภายในองค์ ก าร ผ่ า นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
การวิเคราะห์ และออกแบบองค์การด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากกรณีศึกษาทั้ง จากองค์การ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
HPA223

การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Financial and Marketing Management in Public and
Private Sectors
ศึ ก ษาตลาดการเงิ น ตลาดทุ น บทบาทและความส าคั ญ ของตลาดการเงิ น
ตลาดทุนต่อภาคธุรกิจบทบาทความสาคัญของการบริหารการเงินขององค์กรทั้ง ภาคครัวเรือนภาค
ธุร กิจและภาครั ฐบาล และการศึกษา และการใข้สื่ อสังคมออนไลน์ในการทาการตลาด การใช้
เครื่ อ งมื อ ในการส่ ง เสริ ม การตลาด การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
ผ่านการศึกษากรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการในดาเนินการทางการตลาด
HPA224

การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี การบริหารโครงการ กระบวนการวางแผนโครงการ
การดาเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการ ผ่านกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในการบริหาร
โครงการ ตลอดจนการบูรณาการเทคนิคและเครื่องมือที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารโครงการ
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HPA225

การปกครองท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
Thai Local Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น ไทย การกระจายอ านาจ
ความหมาย หลักการ และความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น กระบวนการบริหารงานท้องถิ่น
การคลังท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นในลักษณะเครือข่าย กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นไทย และผล
ของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
HPA226

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น
3(3-0-6)
Administrative Procedures for Local Administration
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปของฝ่ายปกครอง ที่มาของกฎหมาย
ปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง รูปแบบการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หลักการใช้อานาจดุลพินิจและอานาจผูกพันของฝ่ายปกครอง รวมถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย
โดยเน้นศึกษาผ่านคดีทางปกครองของท้องถิ่น
HPA304

หลักกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Principles of Administrative Law
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปและลั ก ษณะส าคั ญ ของกฎหมายปกครอง ฝ่ า ยปกครอง
การกระทาทางปกครอง ผลบังคับของคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทาง ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการ
บริหาร และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตลอดจนการควบคุม
การใช้อานาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ อานาจหน้าที่ ของตุลาการศาลปกครอง เขต
อานาจของศาลปกครอง องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลและ การบังคับคดีปกครอง
HPA309

การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยผ่านศึกษากรณีศึกษาและการร่วมลงมือ
ปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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HPA316

ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Administration Strategies
ศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบ
การบริ หารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารการคลัง และการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา และการลง
พื้นที่เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HPA334

การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Public Administration in the ASEAN Community
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซี ย นแนวคิ ด และการพั ฒ นาอาเซี ย น การบริห ารงานภาครั ฐ ในประเทศประชาคมอาเซี ย น
หลั กการบริ ห ารและการดาเนิ น งานของอาเซียนผ่ านการศึกษากรณีศึกษา ตลอดจนการดาเนิน
นโยบายต่างประเทศ และ ความเกี่ยวพันกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศนอกอาเซียน
รวมถึงการปรับตัวของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
HPA340

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Administration
ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยครอบคลุมการกาหนดประเด็นปัญหาการและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
HPA341

สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Public Administration Research
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ ลักษณะของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ทั้งสถิติภาคพรรณนา และสถิติอนุมาน การเลือกใช้สถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
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HPA342

การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Human Capital Development in the Public and
Private Sectors
ศึ ก ษาพั ฒ นาการ ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงวิธีการเทคนิค และเครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ และ
สามารถนาแนวคิดทฤษฎีที่เรียนมา สู่การปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ได้ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน
HPA343

ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ
3(2-2-5)
Leadership and Followership in Organizations
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบภาวะผู้ นา จริ ยธรรมของผู้ นา
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้นาที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน รวมถึงบทบาทของผู้นา
ในการสร้างทีมงาน ลักษณะผู้ตามที่ดี โดยเน้นกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้นา และภาวะผู้ตามที่ดีได้
HPA344

เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Public and Private Sector Management Techniques
and Instruments
ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การบริหาร
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การร่วมทุนการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอชน และนวัตกรรมการบริหารจัดการต่างๆ ผ่านการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจากองค์กรทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน
HPA345

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Behavior and Development
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ย วกับพฤติ กรรมองค์การ ครอบคลุ มพฤติกรรมระดั บ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ ตลอดจนสภาวะแวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและกลุ่มคน อันจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ การพัฒนาองค์การ โดย
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
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HPA346

การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ
3(2-2-5)
Organization Conflict Management and Peaceful
Resolution
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ของความขั ด แย้ ง สาเหตุ แ ละรู ป แบบของ
ความขัดแย้งในองค์การ รูปแบบการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ทักษะต่าง ๆ ในการจัดการ
ความขัดแย้ง กระบวนการนาสันติวิธีมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งในองค์การผ่านการสานเสวนา
และการไกล่เกลี่ย และสามารถนาแนวคิดและทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจ ริงในการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี
HPA347

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหากาไร
3(3-0-6)
Introduction to Non-profit Organization Management
ศึกษาความหมาย ประเภท วิวัฒ นาการ วัตถุประสงค์ บทบาท ความส าคัญ
ทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญทางด้านการจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากาไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การที่ไม่แสวงหากาไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการศึกษากรณีศึกษาองค์การไม่แสวงหา
กาไรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ
HPA348

ผู้ประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
Social Entrepreneurs
ศึกษานิยามและรูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ตัวแบบการเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม โอกาสในการประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม กระบวนการ
ค้นหาปัญหาการประกอบการทางสังคม การตลาดสาหรับการประกอบการเพื่อสังคม การลงทุนเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคม เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม การศึกษากรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคม
HPA349

การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด พื้ น ฐาน รู ป แบบ วิ ธี ก ารด าเนิ น การจั ด การวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
การประยุกต์หลักการบริหารที่จะนาไปใช้ในวิสาหกิจเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โดย
เน้นการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อ สร้างความยั่งยืน การศึกษากรณีศึกษา การฝึกเขียนแผน
ธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคม และนาไปสู่การปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
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HPA350

นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Innovations in Local Administration
ศึก ษาหลั กการและแนวคิ ดเกี่ย วกั บนวั ตกรรมการบริ ห ารท้อ งถิ่ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้ างนวัตกรรมการจัดบริการ สาธารณะแก่ประชาชน การเข้าถึงผู้ ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การ
บริหารจัดการเมือง โดยการร่วมกับท้องถิ่นในการสร้างนวัตกรรม
HPA351

การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานคลังของท้องถิ่น การจัดหารายได้ การบริหาร
รายได้ รายจ่ าย และทรั พย์ สิ นของท้องถิ่น กระบวนการจัดทางบประมาณท้องถิ่น วินัยการเงิน
การคลังของท้องถิ่น การกระจายอานาจทางการคลัง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่น
และการคลังระดับชาติ
HPA352

การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Human Resource Management
ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การรั บ โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ตลอดจนแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HPA353

การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Community Enterprise Management
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รู ป แบบและพั ฒ นาการของ
วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการผลิต การจัดการตลาด การพัฒนา
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน
HPA354

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Society and Culture of local Communities
ศึกษาสภาพและบริบทของสังคม ระบบนิเวศวิทยามนุษย์ในท้องถิ่น ตลอดจน
ทรัพยากรของชุมชนในด้านต่าง ๆ ทาความเข้าใจวัฒนธรรมและองค์ความรู้ของชุมชน บทบาทและ
สิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการลงพื้นที่ เพื่อ
ศึกษาชุมชนท้องถิ่น
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HPA355

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Natural Resources and Environmental
Management
ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ท้ อ งถิ่ น สถานการณ์ และวิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษาส ารวจและวิ เ คราะห์
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทบาทและสิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นการลงพื้นที่ เพื่อร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับท้องถิ่น
HPA356

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
English for Public Administration
ศึกษาภาษาอั งกฤษที่ เกี่ย วกั บศั พ ท์และส านวนที่ใ ช้ใ นการบริ ห ารภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ฝึ กปฏิบัติในเทคนิ คการฟัง พูด และฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ฝึกปฏิบัติในการอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสารภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน
HPA401

เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
1(45)
Preparation for Cooperative Education in
Public Administration
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์
HPA402

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติ
ในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
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HPA404

การบริหารสานักงาน
3(2-2-5)
Office Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน การบริหารสานักงานองค์กรภาครัฐ
การบริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
การศึ ก ษากฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารส านั ก งานภาครั ฐ และการบริ ห าร
สานักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
HPA405

บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Readings in Public Administration
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็น
ผลงานที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
HPA406

สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
Cooperative Education in Public Administration
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนการสั มมนาประสบการณ์สังเกต
การบริหารงาน การนาเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงานในหน่วยงาน
HPA408

โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
Special Project in Public Administration
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทาโครงการพิเศษต่างๆ ในลักษณะของการทาวิจัย เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจาหลักสูตร
HPA409

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5(540)
Professional Experience in Public Administration
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือ
หน่ว ยงานเพื่อ ให้ไ ด้รับ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ด้า นรัฐ ประศาสนศาสตร์ โดย
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
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HPA412

การจัดการสาธารณภัย
3(2-2-5)
Disaster Management
ศึกษาเกี่ย วกับ ความหมายของสาธารณภัย ประเภทของสาธารณภัย หลั กการ
จัดการสาธารณภัย ความสาคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แห่ งชาติ โดยการศึกษากรณ๊ศึกษา และการลงพื้นที่ภ าคสนามร่ว มกับชุมชนจัดการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
HPA419

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Evidence Law
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
HPA421

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law for Public Administration
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิ จารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
HPA423

พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labour Relations
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารแรงงาน ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างนายจ้ างและลูกจ้างในกระบวนการพนักงานสั มพันธ์ การสร้างความสงบสุขในองค์ การ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตใน
การทางาน โดยใช้การศึกษากรณีศึกษา และเข้าศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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HPA424

หลักกฎหมายเอกชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Civil Law for Public Administration
ศึกษาความหมาย และพัฒนาการ ความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย
แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ บทบาทความสาคัญของกฎหมาย สิทธิ ประธานแห่งสิทธิ วัตถุแห่ง
สิทธิการใช้และการตีความ หลักการอุดช่องว่างของกฎหมาย และศึกษารวมไปถึงหลักทั่วไปของ
กฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ศึกษาหลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สั ญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
HPA425

หลักกฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Law for Public Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายมหาชน และการใช้อ านาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายมหาชน
ในการบริ หารภาครั ฐ และการบริการสาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐ ธรรมนูญ 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

ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Special Topics in Public Administration
ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการวิจัยทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จัดทารายงานภายใต้การควบคุม
และให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม
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HPA428

ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(2-2-5)
Contemporary Issues in Public and Private Sector
Management
ประเด็ น ร่ ว มสมั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยมุ่ ง ที่ จ ะให้
นักศึกษามีแนวความคิดในทางวิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง และการนา
เสนอประเด็นจากการศึกษาในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ
HPA430

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการจัดการผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพั ฒ นาผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
เทคนิคเครื่องมือในการจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน โดยการศึกษา
จากองค์การต่างๆ สามารถออกแบบกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน และเครื่องมือสาคัญที่
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 ในการดาเนินงาน และทิศทางของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในอนาคต โดยการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
HPA432

การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performance Organization Management
ศึกษาความหมาย แนวคิด คุณลั กษณะ ความสาคัญขององค์การสมรรถนะสู ง
ปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งองค์ ก ารสมรรถนะสู ง แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละ
กระบวนการสร้างองค์การสมรรถนะสูง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการสร้างองค์การสมรรถนะ
สู ง โดยการศึ กษาผ่ านกรณี ศึกษาทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
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HPA433

ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Sector and Public Transportation Management
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ รูปแบบการจัดการบริการขนส่ง
สาธารณะ บทบาท อานาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ โดยเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นสาคัญ
HPA434

การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3(2-2-5)
Risk and Crisis Management
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และตัวแบบในการจัดการภาวะวิกฤตและ
ความเสี่ยงในภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการ
แนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจาก
ภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
HPA435

ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
Contemporary Issues in Local Administration
ประเด็ น ร่ ว มสมั ย เกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยมุ่ ง ที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษามี
แนวความคิดในทางวิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง และการนาเสนอประเด็น
จากการศึกษาในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ
HPA436

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study of Local Government Systems
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและโครงสร้างการจัดองค์กร รวมถึงบทบาท
และอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรั ฐบาลท้องถิ่น และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ
HPA437

การจัดการชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Urban Community Management
ศึกษาความหมายและลักษณะของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงทั้งความเจริญ
และความเสื่ อมทางเศรษฐกิจและสั งคมของชุมชนเมือ ง แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา
ชุมชนเมือง ภาวะผู้นากับการบริหารชุมชนเมือง การศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด
หรือรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการรูปแบบพิเศษในประเทศไทย
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HPA438

การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Local Development
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการองค์
ความรู้ มาใช้ในการการพัฒ นาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒ นาท้องถิ่น และ
เงื่อนไขของการบริหาร รวมถึงการเรียนรู้สภาพปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวน ร่วม
พัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการผ่านการลงพื้นที่ภาคสนาม
HPA439

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Administrative Organization Performance
Evaluation
ศึกษาหลักการและทฤษฎี กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรายบุ คคล
และภาพรวมขององค์กร การเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กรกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคและ
เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น
HPA440

การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Local Administration in Multi-cultural Society
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ตลอดจนกรณี ศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการบริหารท้องถิ่นสาหรับสังคมที่มีประชากรที่มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งทาง
ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ประเพณี และค่านิยม ที่ได้มาอยู่ร่วมสังคมหรือพื้นที่เดียวกัน
โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
HPA441

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Democracy and Participation in Local Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย ความเชื่อมโยงระหว่างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารท้องถิ่น พื้นฐานทางความคิด
ด้านประชาสั งคม และขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมในระดับ ชุมชน และระดับท้องถิ่น โดย
การศึกษากรณีศึกษา และการศึกษาจากกระบวนการประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นจากสถานการณ์
จริง
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1

2
3

4

5

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

นายปิยะ
อาจารย์ D.P.A. (Public
กล้าประเสริฐ
Administration)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นาย
อาจารย์ รป.ม. (รัฐ
บุญอนันต์
ประศาสนศาสตร์)
บุญสนธิ์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นางสาว
อาจารย์ รอ.ม. (การจัดการ
วิไลลักษณ์
ภาครัฐและ
เรืองสม
ภาคเอกชน)
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นายชนินทร์ อาจารย์ รป. ด. (การบริหาร
จักรภพโยธิน
ทรัพยากรมนุษย์)
ศศ. ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ศษ.บ.
(สังคมศึกษา)
นางสาว
อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย
ดวงพร
สาธารณะและ
อุไรวรรณ
การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีที่จบ
2564 2565 2566 2567
2557 12 12 12 12

Southwestern
University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2546
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2531
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2539
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร์เกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

2554

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

2550
2562

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1

2

3

4

5

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

นายพัณณกร อาจารย์ รป.ด. (รัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอนไว
ประศาสนศาสตร์) วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ศศ.บ.
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
(การจัดการ)
นายวุฒิวัฒน์ อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนันต์วุฒิเมธ
ประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ประศาสนศาสตร์)
นายชัยวุฒิ อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย มหาวิทยาลัมหาสารคาม
เทโพธิ์
สาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐ
สถาบันราชภัฏ
ประศาสนศาสตร์) นครราชสีมา
นายฉัตรเกษม อาจารย์ รป. ม. (นโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาศรี
สาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประศาสนศาสตร์)
นายเทวพงษ์ อาจารย์ ร.ม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พวงเพชร
(การปกครอง)
ร.บ. (การเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การปกครอง)

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

2546
2548
2540
2552

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2547
2548
2544
2558
2554
2551
2543

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1

2
3

4

5

6

7

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

นายปิยะ
อาจารย์ D.P.A. (Public
กล้าประเสริฐ
Administration)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นาย
อาจารย์ รป.ม. (รัฐ
บุญอนันต์
ประศาสนศาสตร์)
บุญสนธิ์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นางสาว
อาจารย์ รอ.ม. (การจัดการ
วิไลลักษณ์
ภาครัฐและ
เรืองสม
ภาคเอกชน)
ศศ.บ. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นายชนินทร์ อาจารย์ รป. ด. (การบริหาร
จักรภพโยธิน
ทรัพยากรมนุษย์)
ศศ. ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ศษ.บ.
(สังคมศึกษา)
นางสาว
อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย
ดวงพร
สาธารณะและ
อุไรวรรณ
การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นายไททัศน์ ผู้ช่วย รป.ด. (รัฐ
ศาสตราจารย์ ประศาสนศาสตร์)
มาลา

นายภิศักดิ์
กัลยาณมิตร

ผู้ข่วย
ศาสตราจารย์

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีทจี่ บ
2564 2565 2566 2567
2557 12 12 12 12

Southwestern
University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2546
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2531
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2539
2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร์เกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

2554

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

12

12

12

12

2553
2558

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
รป.ม. (รัฐ
สถาบันบัณฑิต
ประศาสนศาสตร์) พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร.บ. (การเมือง
การปกครอง)
เกียรตินิยม 2
รป.ด. (รัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประศาสนศาสตร์) วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550
2562

2554
2550

2555

2546
2540

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
8

9

10

11

นายกัมลาส
เยาวะนิจ

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

ผู้ข่วย

รป.ด. (รัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประศาสนศาสตร์) วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
รป.ม. (รัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยม 2
นายรัฐชาติ
ผู้ข่วย รป.ด. (รัฐ
มหาวิทยาลัยชินวัตร
ศาสตราจารย์ ประศาสนศาสตร์)
ทัศนัย
ศ.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(สถิติประยุกต์)
จันทร์เกษม
นางสาวจารุณี อาจารย์ รป.ด.
มหาวิทยาลัยบูรพา
มุมบ้านเซ่า
(เศรษฐศาสตร์
การเมืองและ
การบริหารจัดการ)
รศ..ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การบริหารรัฐกิจ)
บธ.บ.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(การบริหารทั่วไป)
นางสาว
อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ฤทัยทิพย์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ศาสตราจารย์

2546
2544
2559

12

12

12

12

12

12

12

12

2546
2539

12

12

12

12

2557

12

12

12

12

12

12

12

12

2547
2541
2540
2562

2554
2538

จันทร์สระแก้ว

12

13

นางสาว
อรุณรัตน์
จินดา

นางสาว
ดาวราย
ลิ้มสายหั้ว

อาจารย์ M.A. (Master of Ural Federal State
Political Science) University,
Yekaterinburg Russian
Federation
ศศ.บ. (รัสเซีย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษา)
เกียรตินิยม 1
อาจารย์ ร.ด. (ความสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศ)
ร.ม. (ความสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (อาณา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริเวณศึกษา
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง)

2554
2561
2551
2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
14

นายเอก
ศรีเชลียง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม.
(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.
(บรรณารักศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปีที่จบ
2564 2565 2566 2567
2546 12 12 12 12
2537

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2531

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ตาแหน่ง
ลาดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
1

2

3

4

5

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

นายพัณณกร อาจารย์ รป.ด. (รัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอนไว
ประศาสนศาสตร์) วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ศศ.บ.
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
(การจัดการ)
นายวุฒิวัฒน์ อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนันต์วุฒิเมธ
ประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ. (รัฐ
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
ประศาสนศาสตร์)
นายชัยวุฒิ อาจารย์ รป.ม. (นโยบาย มหาวิทยาลัมหาสารคาม
เทโพธิ์
สาธารณะ)
ศศ.บ. (รัฐ
สถาบันราชภัฏ
ประศาสนศาสตร์) นครราชสีมา
นายฉัตรเกษม อาจารย์ รป. ม. (นโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาศรี
สาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประศาสนศาสตร์)
นายเทวพงษ์ อาจารย์ ร.ม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พวงเพชร
(การปกครอง)
ร.บ. (การเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การปกครอง)

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

2546
2548
2540
2552

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2547
2548
2544
2558
2554
2551
2543

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

2

3

4

5
6
7

ชื่อ–
นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

นายพงษ์
รอง สส.ด. (การบริหารสังคม)
เทพ สันติกุล ศาสตราจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
เกียรตินิยมอันดับ 1
นางอรมน
อาจารย์ รป.ด. (การจัดการภาครัฐ
ปั้นทอง
และภาคเอกชน)
พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
บธ.ม. (การจัดการ
การตลาด)
ศ.บ. (การเงิน-การคลัง)
นาย
อาจารย์ รป.ม.
พยุงศักดิ์
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ทราบรัมย์
สม.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
นายธนา
อาจารย์ ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ร่างน้อย
สส.บ. (สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์)
ร.บ. (การปกครอง)
นายมาณิช อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
อินทฉิม
น.บ. (นิติศาสตร์)
นาย
อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ชานนท์
น.บ. (นิติศาสตร์)
ภัทรจารี
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นาง
อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ทิพวรรณ
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
พฤฒากรณ์

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2564 2565 2566 2567
6 6 6 6

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และหากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สามารถดาเนิ นการได้แต่ต้องมีอาจารย์ประจา
ร่วมรั บผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ เป็นเวลา 16 สัปดาห์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้นาในการทางาน รู้จักการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในการท างาน และคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ลดปั ญ หา
การทางานและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้
4.1.5 สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ให้ นั กศึกษาที่ล งทะเบี ย นเรียนวิช าสหกิจศึกษาทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ทาโครงงานหรือ
งานวิจัยภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทางกาย
- การแต่งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
- สร้างบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ประทับใจ
- เรียนรู้มารยาทสังคม
- การแสดงสีหน้า
2. ทางวาจา
- ใช้วาจาสุภาพตลอดเวลา
- รู้จักกาลเทศะในการพูดตามสถานการณ์
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร
- เรี ย นรู้ ค วามเหมาะควรในการพู ดกั บ บุ ค คล
ทุกระดับ
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
3. ทางใจ
- มีจิตสานึกในการบริการสาธารณะ
- เข้า ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู้จัก
ให้อภัย
- มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
- มี ค วามยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ศักยภาพอื่น
- แสวงหาความรู้
- ช่างสังเกต
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความเป็นผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว
- บรรจุคาสอนในรายวิชา
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน
- ฝึกพูดในที่ชุมชน
- บรรจุในวิชาเกี่ยวกับจริยธรรม
- แสดงบทบาทในห้ อ งเรี ย นโดยสมมติ
สถานการณ์
- ฝึกพูดอธิบายโดยการเล่าเรื่อง
- ฝึกโดยใช้บทบาทสมมติในห้องเรียน
- ฝึกพูดในที่ชุมชน
- บรรจุในรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลนโยบายสาธารณะ ประชาธิปไตยกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
- สอดแทรกการสอนในทุกรายวิชา
- จัดโครงการในลักษณะจิตอาสา
- สอบภาคปฏิบัติในห้องเรียน
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศึกษา
- ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา
- การสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง
การพึ่งตนเองได้จริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 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
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่น การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
3) การปฏิบั ติ ก ารภาคสนาม โดยการทัศ นศึ ก ษา การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ จริ ง (Real
Practice)
4) การบรรยายในชั้นเรียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
2) คะแนนสะสมระหว่างภาค
3) คะแนนปลายภาค
4) คะแนนประเมิ น พฤติ ก รรม จากหน่ ว ยงานที่ ฝึ ก งานภาคสนาม และผู้ ส อน
โดยการตรวจสอบภารกิจการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกสถานที่
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารภาครัฐและเอกชน ด้านกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารราชการ ด้านระบบบริหารการปกครองท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านระบบการบริหารงานภาครัฐ
1) มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
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3) เป็ น ผู้ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริห าร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
4) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดังกล่าวได้
5) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตารา เอกสารประกอบการสอน
2) การวิจัย ค้นคว้าและการจัดทารายงานจาก ห้องสมุด และสารสนเทศ
3) การรายงานบุคคลและการอภิปรายกลุ่ม
4) การฝึกปฏิบัติภาคสนามในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อนาความรู้ภาคทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติและเป็นการฝึกประสบการณ์จริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค
2) คะแนนสะสม
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เป็นนักบริหารที่มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผล
1) สามารถแสดงทั ก ษะการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณอย่ า ง
สม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) มีทักษะในการใช้ความคิด สร้างสรรค์ เพื่อการสร้า งนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
บริหารงานภาครัฐและเอกชน
4) มีทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผ ล เพื่อใช้วิเคราะห์ และสั งเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาภาคสนาม
2) สถานการณ์จาลอง
3) การทัศนศึกษาและการสาธิต การปฏิบัติการจริง (Real Practice)
4) การายงานและการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คะแนนสะสมและคะแนนสอบปลายภาคแต่ละรายวิชา
2) การประเมินผลจากชุมชนและอาจารย์
3) การประเมินผลโดยกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
มีภาวะผู้ นา สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้ มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการทาความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่น
1) สามารถแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
3) มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้
4) มีความสามารถในการวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
5) มีความสามารถในการทาความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่น
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) บรรยาย
2) บทบาทสมมติ
3) การค้นคว้า รายงานจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ สารสนเทศ ห้องสมุด
4) การแบ่งกลุ่มทางานเป็นทีม
5) การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
6) การปฏิบัติการจริง
7) การสร้างกรณีศึกษาตามสถานการณ์
8) การอภิปราย
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา คะแนนสะสมระหว่างภาค คะแนนปลายภาค
คะแนนประเมินพฤติกรรม จากหน่วยงานฝึกประสบการณ์ และผู้สอน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารกับผู้อื่น
และทักษะทางด้านสถิติ
1) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้ ทางคณิต ศาสตร์เ ชิง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสมมีงานภาครัฐ
3) ทั ก ษะทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นระดั บ พื้ น ฐาน และทั ก ษะในด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4) มีทักษะในการคานวณเบื้องต้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมู ลหรือปัญหา
โดยอาศัยหลักการทางสถิติ หลักการเชิงคุณภาพและปริมาณ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บรรยายการอภิปราย
2) บทบาทสมมติ การสร้างกรณีศึกษาตามสถานการณ์
3) การค้นคว้า รายงานจากสารสนเทศ ห้องสมุด
4) การแบ่งกลุ่มทางานเป็นทีม
5) การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การปฏิบัติการจริง
6) การใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสารวจ
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คะแนนสะสมระหว่า งภาค คะแนนปลายภาค คะแนนประเมิ น พฤติ กรรม จาก
หน่วยงานฝึกประสบการณ์ และผู้สอน นิเทศงานภาคสนาม การสัมมนา
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ตรสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

1. HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3. HPA103 หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
4. HPA105 การเมืองการปกครองไทย
5. HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
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

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2



3

2. ความรู้
1 2


3 4


















 





 




4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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รายวิชา
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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15. HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
16. HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและภาคเอกชน
17. HPA224 การบริหารโครงการ
18. HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย
19. HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น
20. HPA304 หลักกฎหมายปกครอง
21. HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์
22. HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
23. HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
24. HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
25. HPA341 สถิตสิ าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
26. HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน
27. HPA343 ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ
28. HPA344 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
29. HPA345 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
30. HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ
31. HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่แสวงหา
กาไร

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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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 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
41. HPA 401 เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
42. HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
43. HPA404 การบริหารสานักงาน
44. HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
45. HPA406 สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
46. HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
47. HPA409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
48. HPA412 การจัดการสาธารณภัย

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1 2 3 1

 

 





















 
 
 





4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 













   






 



   














 



  




 





 























1. คุณธรรม
จริยธรรม
1


49. HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน
50. HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
51. HPA423 พนักงานสัมพันธ์
52. HPA424 หลักกฎหมายเอกชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
53. HPA425 หลักกฎหมายมหาชนสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์

54. HPA426 กฎหมายอาญา
55. HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
56. HPA428 ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
57. HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

58. HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

59. HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
60. HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ
61. HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
62. HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น
63. HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
64. HPA437 การจัดการชุมชนเมือง
65. HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
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66. HPA439 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
67. HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
68. HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น



2

3

2. ความรู้
1

2

3 4

 


   
 
 

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ให้ อาจารย์ แสดงตัว อย่างการประเมินผลทุกรายวิช าไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจนเพื่อ
การทวนสอบ
2.1.2 จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน
2.1.3 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว เพื่อปรับ
มาตรฐานข้อสอบ
2.1.4 เน้นผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติจริงเพิ่มจากการเรียนภาคทฤษฎี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ผลการส ารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม ถามในประเด็ น
ต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการหางาน การใช้ความรู้ความสามารถในการทางานต่างๆ
2.2.2 ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของนายจ้ า งที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร โดยใช้
แบบสอบถามในประเด็น ต่า ง ๆ เช่น คุ ณลั กษณะของบัณฑิต ความรู้ความาสามารถของบัณฑิ ต
เป็นต้น
2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของเมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อนักศึกษาสิ้นปีการศึกษา
ในแต่ล ะชั้น ปี ได้แก่ รู้ (Knowleges) เชี่ยวชาญ (Expertise) มีทักษะ (Skills) และประยุกต์ใช้ได้
(Application) หรือเรียกว่า KESA
เมือ่ จบชั้นปีที่ 1 นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลุ่มลึกในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน การปกครองท้องถิ่น
เมื่อจบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาต้องมีทักษะในการวิจัยโดยนาองค์ความรู้ที่เรียนมาสร้างผลงานวิจัย
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้
เมื่อจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่มี ไปใช้ในการทางานจริง
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารสาเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราช ภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จั ด หลั ก สู ต รการอบรมส าหรั บ อาจารย์ ใ หม่ ซึ่ ง อาจจั ด ขึ้ น ในระดั บ คณะหรื อ จั ด ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดนิเทศสาหรับอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.4 จัดระบบแนะนา / ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.6 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรั บผิดชอบ คุณค่าแห่งความเป็นครู
อาจารย์ ผู้ใฝ่ความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตร และการจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3)
การจัดทาสื่อการเรียนการสอน ตารา เทคโนโลยีช่วยสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์
ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ชานาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.2.2 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 เปิ ดโอกาสหรื อจั ดงบประมาณให้ ผู้ ส อนซื้อตาราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒ นาการเรีย น
การสอน รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
2.2.6 จัดโครงการเยี่ยมชม - ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.7 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและให้ รางวัล เพื่อเป็นขวัญกาลั งใจ และธ ารงรักษา
คณาจารย์ที่มีคุณภาพ
2.2.8 พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสาขาวิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารแลพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอนตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มี มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ต้ อ งอยู่ ป ระจ าหลั ก สู ต รนั้ น
ตลอดเวลาที่จั ดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต รเกินกว่า 1 หลั กสู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตในสั งคมได้อย่ างมีความสุ ขทั้งร่า งกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิ ดชอบ
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 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยส ารวจจากบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ
ภาคพิเศษได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้ อ งท าหน้ าที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมงให้
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้งานทาไม่เกิน 3 เดือน
3.2.2 จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
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2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การคงอยู่ของนักศึกษา
2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ ง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษได้ ต ามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสูตร และผู้ ส อน จะต้องประชุมร่ว มกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะฯ ต้องกาหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์
พิเศษจะต้องเป็ น ผู้ มีประสบการณ์ตรงวุฒิ การศึกษาขั้นต่าปริญญาโท หากมีวุฒิ การศึกษาต่ากว่า
ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
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4.2.2 คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
3) มี ค่ า ร้ อ ยละของผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้
1) การคงอยู่ของอาจารย์
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรทาหน้ าที่จัดการเรี ยนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทาหน้าที่
ประสานงานอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้
1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิช าชี พ
ในระดับอุดมศึกษา
2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ
3) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาทา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
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5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รั บ ผิดชอบในการกาหนดแหล่ งฝึ กประสบการณ์วิช าชีพที่ เหมาะสมจัดอาจารย์
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียน
การสอนและการจัดทารายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิช าจั ด ทาระบบสั งเกตการณ์จั ด การเรีย นการสอน เพื่ อให้ ท ราบปัญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้ น สุ ดภาคการศึ ก ษา สาขาวิช า ติดตามผลการประเมินคุ ณภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิ ช าจั ด ท าร่ า งรายงานผลการ
ดาเนิ นงานหลั กสู ตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้ว ยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิช า
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานหลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพของหลักสูตร
และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา
5.3.5 เมื่อ ครบรอบ 4 ปี สาขาวิช าเสนอแต่ งตั้ง ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ป ระเมินผลการดาเนิน งาน
หลั กสู ตร โดยประเมิน จากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้ อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลั ก คิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแล ะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กาหนดผู้สอน
2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน
โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการ
4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7) โดยดาเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
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3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทัศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะฯ มีความพร้ อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่ านฐานข้อมูล โดยมีส านัก
หอสมุ ด กลางที่ มี ห นั ง สื อ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและด้ า นอื่ น ๆ รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ สื บ ค้ น
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทาวิจัย มีดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
1 ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้คานวณทางสถิติเพื่อการทาวิจัย ชั้น 2 อาคารคณะ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้คานวณทางสถิติเพื่อการทาวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์
2
3 สานักวิทยบริการและสารสนเทศ
1
2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิทยาบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย มีแ หล่ งความรู้ ที่
สนั บ สนุ น วิ ช าการทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ และสาขาวิ ช าอื่ นๆ ที่เ กี่ ยวข้อ ง ซึ่ ง มีห นัง สื อทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800
รายการ มีตารา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ
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6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะฯ จะต้องจั ดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ
ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.2.1 ดาเนิ นงานโดยมีส่ว นร่วมของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั ก สูตร เพื่อให้มีสิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้
6.2.2 มีจ านวนสิ่ งสนั บ สนุ นการเรี ยนรู้อ ย่า งเพีย งพอและเหมาะสมต่ อการจัด การเรีย น
การสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ขอคาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและ
ประมวลผล
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีก ารสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียน
ของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบั ณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์
และการเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง ของ
ผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิต ที่ก้าวขึ้น
ไปสู่ตาแหน่งระดับผู้นาในองค์กร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่แต่งตั้งโดยคณบดี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าทบทวนผลการประเมินประสิ ท ธิผ ลของการสอนในวิช าที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในระหว่ า งภาคการศึ ก ษา และปรั บ ปรุ ง ทั น ที เ มื่ อ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ในกรณี ที่ จ าเป็ น และเมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร
4.2 ประธานหลักสูตรติ ดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตร
4.3 หลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผล
ของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผล การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ความคิด เห็ น ของผู้ ทรงคุณ วุฒิ จั ดท ารายงานผลการดาเนินงานหลั กสู ตรประจ าปีเสนอประธาน
หลักสูตร
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรเพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
เสนอต่อคณบดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
.............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551
เพื่อให้
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อบั ง คั บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1/2558
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
“มหาวิทยาลัย ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือ หน่ว ยงานที่ มีห ลั กสู ตรระดั บอนุป ริ ญญาหรื อ
ปริ ญญาตรี ที่นั กศึกษาสังกัด มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ
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“คณะกรรมการวิ ช าการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิช าการมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการวิ ช าการคณะ” หมายความว่ า คณะกรรมการวิ ช าการคณะที่
นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจาหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร
“นายทะเบี ย น” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั กศึกษา” หมายความว่ า นักศึก ษาที่ศึก ษาในหลั กสู ตรระดับอนุปริ ญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต ” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็ น รายวิ ช าเพื่อ สะสมหน่ ว ยกิ ต ในหลั กสู ต รระดั บอนุปริ ญญาและปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
“ภาคฤดู ร้ อ น” หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาหลั ง ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ของปี
การศึกษาปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“หน่ว ยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า” หมายความว่ า การน าหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ห มายความรวมถึ ง การน าเนื้ อ หาวิ ช าของรายวิ ช า กลุ่ ม วิ ช า
จากหลั กสูตรสถาบั นอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ ว และการเทียบโอนความรู้และการให้ ห น่ว ยกิต
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

74
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่ งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
นามาคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้ ว
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ 5 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บ
ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิ บัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการบริหารงานวิชาการ
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
6.1 สภาวิชาการ
6.2 คณะกรรมการวิชาการ
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ
6.4 คณะกรรมการประจาหลักสูตร
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้ อ 8 อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
9.2 คณบดี ทุ ก คณะและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
เป็นกรรมการ
9.3 นายทะเบียน เป็นกรรมการ
9.4 ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
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9.5 รองผู้ อ านวยการส านัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จ านวน 1 คน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 พิจ ารณากลั่ น กรองร่ า งประกาศ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั งคั บ ที่ เ กี่ ยวกั บ การ
จัดการศึกษาก่อนนาเสนอสภาวิชาการ
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
10.3 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้สาเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะสาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ
10.6 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้ อ 11 ให้ ค ณะเป็ น หน่ ว ยงานผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง บริ ห าร
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย
11.1 คณบดี เป็นประธาน
11.2 ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
11.4 หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
การศึกษา
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตารา และสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากาลังผู้สอน
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดาเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจาปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
12.9 พิจารณากลั่นกรองการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 13 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 14 คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
14.1 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ต รงตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
14.2 จั ดทาโครงการพัฒ นาสาขาวิช า เอกสาร ตารา สื่ อ ประกอบการเรีย น
การสอน และจัดทาแนวการสอน รายละเอียดของรายวิช า (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา
14.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา
14.4 จัดทาอัตรากาลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.5 เสนอขอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ อาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละอาจารย์ ผู้
ประสานงานรายวิชา
14.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
14.7 เสนอแผนการดาเนินการพัฒ นานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14.8 ด าเนิ น การประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประจ าปี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
14.9 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
14.10 ดาเนิน งานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้ อ 15 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่
ให้ ค าปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 16 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญญาตรี ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
ข้อ 17 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
17.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า
15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชั่ว โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
17.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
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
จัดการศึกษาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ ( International Education) เ ป็ น ก า ร
จั ด การศึ ก ษาโดยใช้ ภ าษาต่ า งประเทศทั้ ง หมดซึ่ ง อาจจะเป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล
18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษา
แบบรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริ ญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร
โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.10 การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ป ริ ญ ญาที่ 2 ( The Second
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.11 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 3
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
19.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
19.2.2 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (5 ปี ) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
19.2.3 หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา
ดังนี้
20.1.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
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 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา
ดังนี้
20.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า
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 ระยะเวลาการศึก ษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ ให้ เป็นไปตาม
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 ต้องสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
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22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
22.5 มี คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต
23.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
23.4 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
25.1 นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้ อยกว่า 9 หน่ว ยกิต และไม่เกิน 22 หน่ว ยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน
9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละ
ภาคการศึกษาหากพ้นกาหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการชาระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา
26.2 ก าหนดการลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยน และการช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือกรณีจะขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน
การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมี เวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจาเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จานวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน
26.3.2 วิช าในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น
26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลื อกเสรี ให้ เปิ ดสอนได้ ตามความจาเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย
26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร
26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
26.5 เมื่อพ้น ระยะเวลาที่มหาวิทยาลั ยกาหนด มหาวิทยาลั ยจะไม่อนุ ญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดกาหนดการลงทะเบียนเรียน
26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูต ร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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26.7 นักศึกษามีสิ ทธิ์ ขอเทียบโอนผลการเรียนหรื อยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
2 ปริญญา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite)
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชี พให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเรียนแทน
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าได้
ต่อเมื่อได้รั บ อนุ มัติจ ากคณบดีของคณะที่รายวิช าสั งกัด โดยจานวนหน่ว ยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้านี้ต้องนาไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ากว่า D หรือ P
28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่น ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้
ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
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29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร
29.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
29.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา
ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ
เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ
ในตารางเรียนปกติ
30.4 นั กศึ กษาต้ องยื่ นค าร้ องขอเปิ ดหมู่ พิ เศษภายในสั ปดาห์ แรกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
31.1 การขอเพิ่ ม ขอถอน และยกเลิ กรายวิ ชาต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากคณบดี โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
31.2 การขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช าต้ อ งกระท าภายใน 3 สั ปดาห์ แ รกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จานวนหน่วยกิต
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องชาระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
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32.2 การลงทะเบียนเพื่ อรั กษาสภาพนั ก ศึกษาให้ ด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ
การประเมินผล
หมวด 6
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ข้อ 34 การเรียน
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ให้ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจาเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ สาหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP
ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการให้ฝึ 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
ระบบนี้ ใ ช้ส าหรั บ การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าที่ บั ง คั บเรี ย นตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
สัญลักษณ์
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
NP (No Pass)
W (Withdraw)
T (Transfer of Credits)
I (Incomplete)
Au (Audit)

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม
ผลการประเมินผ่าน
ผลการประเมินไม่ผ่าน
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดย
ไม่นับหน่วยกิต
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ระบบนี้ ใช้ ส าหรับการประเมิ นผลรายวิ ชาที่ หลั กสู ตรบั งคั บให้ เรี ยนเพิ่ มตาม
ข้อกาหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้สาหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับ หน่วยกิต
กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิช า
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน
ข้อ 37 ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้
37.1 Au (Audit) ใช้สาหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบี ยนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
37.2 W (Withdraw) ใช้ ส าหรั บ การบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ย กเลิ ก
รายวิชานั้น โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและใช้ ในกรณี ที่ นั กศึ กษาลาพั กการศึ กษาหรื อถู กสั่ งให้ พั กการศึ กษาหลั งจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
37.3 T (Transfer of Credits) ใช้สาหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา
37.4 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่ส มบูร ณ์ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ดาเนินการดังนี้
37.4.1 กรณีนักศึกษายังทางานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่กาหนด ให้ ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่ มีอยู่ให้ เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้
37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไ ม่
มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
กาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”
ข้อ 38 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่นามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้าให้เว้ นการนับหน่วยกิตเพื่อ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่
ข้อ 40 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น
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ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตั วตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึ ง
ทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตทั้ง หมด การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ
ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 45 ในภาคการศึ กษาใดที่ นัก ศึ กษาได้ I ให้ ค านวณค่ า ระดั บคะแนนเฉลี่ ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้ น ไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนนาค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ 47 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อัน ไม่ อ าจก้า วล่ ว งเสี ย ได้ ที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส ามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น
หมวด 8
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน
48.2 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือดาเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
48.4 รายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ นั กศึ ก ษาย้า ยคณะ เรี ย นมา ให้ เ ป็ น ไปตามหมวดที่ 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอสาเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน
48.8 นั กศึ กษาที่ ย้ ายคณะหรื อเปลี่ ยนหลั กสู ตรจะต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
49.1 มหาวิ ทยาลั ยอาจพิ จารณารั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณบดี
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22
49.2.2 ไม่เป็นผู้ ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย
4 9 . 2 . 3 ไ ด้ ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ม า แ ล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
หมวด 9
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
50.1 กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
50.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

89
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่
โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีคาอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง
กันได้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
52.1 สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ทางานและต้ องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี
52.5 ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบัน อุ ดมศึก ษาและเข้า ศึก ษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
53.1.2 เป็ นรายวิชาหรือกลุ่ มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุ มไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
53.1.3 เป็นรายวิช าหรือกลุ่ ม วิช าที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรือได้
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
กาหนด
53.1.4 จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่กาลังศึกษา
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
ไม่เกิ นชั้ น ปี แ ละภาคการศึก ษาที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ มีนั ก ศึก ษาเรี ยนอยู่ ตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด้รั บ ความ
เห็นชอบแล้ว
53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
53.2 การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ประสบการณ์ ท างาน
เข้าสู่การศึกษาในระบบ
53.2.1 การเที ยบความรู้ จากการศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ประสบการณ์ทางาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัย
53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตสาหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ทางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน
(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
(2) การทดสอบที่ ค ณะ หรื อ หลั ก สู ต รจั ด สอบเอง (Credits from
Examination)
(3) การประเมิ นหรื ออบรมที่ จั ดโดยหน่ วยงานต่ างๆ (Credits from
Training)
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio)
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการนามาคิดค่าระดับคะแนน 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 จึงจะมีสิทธิสาเร็จการศึกษา
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน
(2) อาจารย์ห รือผู้ เชียวชาญในหลักสู ตรที่จะขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาจานวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยคาแนะนาของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ
(3) ประธานคณะกรรมการประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
ข้อ 54 กาหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จะต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 55 การนับจานวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่ เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา
ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 10
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 57 การลาพักการเรียน
57.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
57.1.2 ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
57.1.5 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
57.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งลาพั ก การเรี ย นให้ ยื่ น ค าร้ อ งภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ข อลาพั ก การเรี ย นโดยขออนุ มั ติ ต่ อ คณบดี ไ ม่ เ กิ น
1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบกาหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
57.3 ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การเรี ย นให้ นั บ ระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย
57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 58 นั กศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะลาออกจากความเป็นนักศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ยื่ น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์
ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
59.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
59.4 ได้ ร ะดั บ คะแนนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รายวิ ช า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาให้ น าภาคฤดู ร้ อ นมารวมเป็ น
ภาคการศึกษาด้วย
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ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผ ลการเรียน “I” ไม่ต้องนามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่กาหนด
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง
59.8 ตาย
ข้อ 60 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นคาร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องชาระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 11
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
61.1 มีความประพฤติดี
61.2 สอบได้ ร ายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์
การประเมินผล
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 62 การขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจานง
ขอสาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันสาเร็จการศึกษา
ในกรณี ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี และ
จ าเป็ น ต้องยุ ติ การศึกษา สามารถยื่ นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุ ปริ ญญาของแต่ละหลักสู ตรตาม
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
สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 63 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม 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 ไม่ต่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี สาหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึก ษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และสาหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน
ของมหาวิทยาลัย
63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.75
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64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน
แต่ละคณะ
หมวด 12
การควบคุมคุณภาพ
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้ สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง และให้นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม 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
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ าด้ ว ยการจั ดการศึ ก ษาระดั บอนุ ปริ ญญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้
““อาจารย์ประจาหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารและพัฒนาหลั กสู ตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลั กสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557
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ข้อ 5 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลั กสู ตรนั้ น แตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บนี้ ก็ ได้ ทั้ งนี้ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 7 ให้ เพิ่มข้อ 18.13 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“18.13 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 8 ให้ เ พิ่มข้ อ 23/1 แห่ ง ข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
(2) ไม่ เป็ น คนวิ กลจริต และไม่ เป็ น โรคติด ต่ อร้ า ยแรงหรื อ โรคอื่น ซึ่ งสั ง คม
รังเกียจ
(3) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
24.1 ผู้ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลั กฐาน และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา
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24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และชาระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ให้ เพิ่มข้อ 24/1 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวั ดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบี ยนเป็นนั กศึก ษา ส าหรับหลั กสู ตรอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
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 นัก ศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.2 นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน
“26.3.1 วิชาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิช าที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อให้ครบ
โครงสร้างในการสาเร็จการศึกษา
26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”
ข้อ 13 ให้ เพิ่มข้อ 26/1 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สาหรับหลักสูต รอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
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ข้อ 14 ให้ ยกเลิ กข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศัก ยภาพการเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ นั ก ศึ กษาจะต้ อ งประพฤติต นตามระเบี ย บและปฏิบั ติ ต าม
ข้อกาหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและดาเนินการ
ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง
35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษาหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้”
ข้อ 15 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“กรณี ก ารประเมิ น ผลส าหรั บ หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ในการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย”
ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น
“F””
ข้อ 17 ให้ เพิ่ม ข้อ 46/1 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุม ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ดังนี้
“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามกาหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย”
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ข้อ 18 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2557 ดังนี้
“สาหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”
ข้อ 19 ให้เพิ่มข้อ 61/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข้ อ 61/1 นั ก ศึก ษาที่ถื อ ว่า ส าเร็ จการศึ กษาตามหลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น หรื อ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จั งหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจั ดการศึกษาระดั บอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน”
ข้อ 21 ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั งหวั ดปทุ มธานี ว่ าด้ วยการจั ดการศึ กษาระดั บอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2557 ดังนี้
“ข้อ 63.3.4 การสาเร็จการศึกษาสาหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่น ๆ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
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
.............................................
โดยที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ าด้ ว ยการจั ดการศึ ก ษาระดั บอนุ ปริ ญญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อ ให้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบั งคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้า
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผ ลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น
28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ
+
D หากมีการลงทะเบี ยนเรี ย นรายวิชาเดิมนั้นซ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ ง ให้ ใช้ผลการศึกษาที่ได้
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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ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 48.1 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“48.1 นั กศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลั กสู ตรจะต้องศึกษาในคณะหรือ
หลั กสู ตรเดิม 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

103

ภาคผนวก ข
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 122 ตอนพิ เ ศษ 39 ง วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็นอย่างดี” สาหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิม มีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่ร ะบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิช าศึกษาทั่ว ไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิช า 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
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเน้ น กิ จ กรรม (Active Learning) ให้ นั ก ศึก ษาได้มี ทัก ษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ จ ริ ง น าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มี จิ ต อาสา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ าก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และทาโครงการต่างๆ (Project-based) ให้ นักศึกษานามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและสานึกในความเป็นไทย สาหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาเป็นเอกสาร
สมอ.08 นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทา
ให้นักศึกษามีความจาเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 นั้ น ได้ บู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการทางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพิ่มรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของสานักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ทาให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน
3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจาเป็นต้องปรับลดจานวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จานวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต
4. จากการประชุ ม คณบดี และประธานหลั ก สู ต ร เพื่ อ ปรั บ รหั ส วิ ช าของทุ ก รายวิ ช าใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจาแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรนา
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่ วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม
5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจาเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
เสริ ม สร้ า งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ รู้ เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก
4.2 วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการดารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น
รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสั มพันธ์
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
4.2.3 มีทักษะในการดารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม
5. กาหนดการเปิดสอน
เปิ ด สอน หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ผู้ ส อนมี ทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าจากหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณาจารย์ ค ณะต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และเข้ารั บ การอบรมวิธีก ารจั ดการเรีย นการสอน แบบ Active Learning และกิ จกรรมเป็ นฐาน
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จไปเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณลั กษณะตามวัตถุป ระสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิช าเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
7. นักศึกษา
นั กศึ กษาทุกคนที่ เข้าศึ กษาในหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ย ที่เข้ าศึ กษาในปี
การศึกษา 2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้
ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
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8. หลักสูตร และคาอธิบายรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้ อหาวิช าครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิช าสั งคมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
8.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้
8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
หน่วยกิต
VGE102
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
VGE103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
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
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
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
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
VGE110
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence
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8.3 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE101

ตามรอยพระยุคลบาท
3(2-2-5)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช พระอั จฉริยภาพ
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
VGE102

การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Critical Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
การเขี ย น ทั ก ษะการสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม การพิ จ ารณาสาร
การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
VGE103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
English for Communication
ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะนาตนเอง และผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย
และการขอร้อง
VGE104

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
2(1-2-3)
English for Study Skills Development
ฝึก และพัฒ นาการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน
เพื่อหาหั ว เรื่ อง การอ่านจั บ ใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE106

นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
4(2-4-6)
Innovation and Scientific Thinking
ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ มีค วามรู้ พื้ นฐานการคานวณทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ เ พื่ อน าไปสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
VGE107

สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
4(2-4-6)
Health for Quality of Life
ส่งเสริ ม และพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสั งคมมี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้ องกั น อุบั ติภัย และเตรี ยมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิ น การปฐมพยาบาลเบื้ องตน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้ อม
ในชีวิตประจาวัน และชีวิตการทางาน
VGE108

ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
4(2-4-6)
Internationalization for Living in the ASEAN
and Global Communities
ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่ว มมือที่เกิดขึ้นจาก
การเข้า สู่ ความเป็ น สากล เช่ น ประชาคมอาเซี ย น ประชาคมโลก เรีย นรู้ และปรับ ตัว ให้ เ ข้า กั บ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล
VGE109

อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
4(2-4-6)
VRU Identities
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้นา และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รหัสวิชา

ชื่อ และคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

VGE110

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)
2(1-2-3)
การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองในโลกออนไลน์ รั กษาข้อมูล ส่ ว นตัว และบริห ารจัดการข้อมูล ที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ
VGE111

ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills)
2(1-2-3)
ความหมาย ความส าคั ญของกระบวนการพัฒ นาทัก ษะการรู้ ส ารสนเทศ ได้แ ก่
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการนาเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวิ นัย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
2) กาหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่ งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) จั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดาเนินการด้วยตนเอง
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทา โดยอาจารย์
เป็นผู้ชี้นาให้นักศึกษาสามารถคิดตาม
9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม
5) ประเมินผลจากโครงการที่ทา และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย
6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ความรู้
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดย
ผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น
1) การจัดทาโครงการ/โครงงานประจาวิชา (Project Based Learning)
2) การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ และวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry,
Inquiry Cycle)
3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่ว ยงานอื่น การทา
โครงการร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนทาโครงการ
9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ตรวจสอบกระบวนการทางาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ
4) การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5) ผลการทดสอบของนักศึกษา
9.3 ทักษะทางปัญญา
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การถามตอบ กรณี เ นื้ อ หาภาคทฤษฎี โดยเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เ คราะห์ จ าก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา
2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การนาไปใช้จริง
3) จัดทาโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คาปรึกษา และควบคุมดูแล
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมิน จากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนาเสนอ
โครงการ
2) ประเมินจากการอภิปราย และการนาเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง
3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงบทบาทผู้ น า ผู้ ต าม และการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม
9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สั งเกตพฤติก รรมในการเรีย น ความรับผิ ดชอบ การแสดงบทบาท ผู้ น า ผู้ ตาม
การเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection)
9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและ
นาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บู ร ณาการ การใช้ภ าษา และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการเรียนการสอนและ
กิจกรรม ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า งๆ จาก หนั ง สื อ เอกสาร งานวิ จั ย
อินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินโครงการ
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ
3) ผลงานการทารายงาน และการนาเสนองาน
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

ที่

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

1








1
2
3
4
5
6

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณ
VGE103 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
VGE104 ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะทางการเรียน
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวิต








7

VGE108 ความเป็ นสากลเพื่อ การดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซีย น
และประชาคมโลก
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล
VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ



8
9
10







ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้





2

1

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

2

1

2
























































ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 660/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

116

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่ 660/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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.สัญญา เคณาภูมิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
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 สุคาภา
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒๑. นายอาคม สุวรรณโน
ผู้ใช้บัณฑิต
๒๒. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท์
ผู้ใช้บัณฑิต
๒๓. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร
ศิษย์เก่า
๒๔. นายพรประทาน ทาทานุ
ศิษย์เก่า
๒๕. นางสาววชิราพร สมอทอง
ศิษย์เก่า
๒๖. นายพรชัย เขียวชอุ่ม
ศิษย์เก่า
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
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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 สุคาภา
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒๑. นายอาคม สุวรรณโน
ผู้ใช้บัณฑิต
๒๒. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท์
ผู้ใช้บัณฑิต
๒๓. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร
ศิษย์เก่า
๒๔. นายพรประทาน ทาทานุ
ศิษย์เก่า
๒๕. นางสาววชิราพร สมอทอง
ศิษย์เก่า
๒๖. นายพรชัย เขียวชอุ่ม
ศิษย์เก่า
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

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

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาเสนอ
(ร่ า ง) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
วาระที่3.2 สรุปข้อคิดเห็นสู่แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4

ลงชื่อ)…........
................…..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)….........
...............…..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
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วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
ณ ห้องประชุม HUSO 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ Video call Line
*********************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 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 สุคาภา
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๕. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๖. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๗. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๘. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑๙. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การปรับเปลี่ยนร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตามผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ดร.อาคม สุวรรณโน

ข้อเสนอแนะ
1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ต้ อ งสามารถสร้ า งงานที่ มี คุ ณ ภาพและ
สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
2. เนื้อหาการเรียนการสอน ควรเน้นให้นักศึกษามีการความ
เข้ า ใจเรื่ อ งการกระจายอ านาจหรื อ ภารกิ จ สู่ ท้ อ งถิ่ น
ประสิทธิภาพขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์กร
ท้องถิ่น
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรปูพื้นด้าน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี รวมถึงนวัตกรรมในการจัดการ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นการคิดค้นผ่านจินตนาการ
1. ควรให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อให้มีองค์ความรู้ติดตัวไว้เพื่อใช้ในการ
ทางาน
2. เน้นการปลูกฝังเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส
เนื่องจากการทางานในปัจจุบันมีการตรวจสอบค่อนข้าง
เยอะ
3. เน้นนวัตกรรมในการจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมให้มี
การริเริ่ม การนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานให้กับหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝัง
คุณลักษณะการทางานในระบบราชการ

การปรับแก้ไข
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา

ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ปรับแก้ไขตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

ข้อเสนอแนะ
การปรับแก้ไข
1. หลักสูตรอย่าลืมให้ความสาคัญกับรายวิชากฎหมายพื้นฐาน ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
2. การออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนระดับอนุปริญญา ตรวจสอบตาม
เช่ น อนุ ป ริ ญ ญาวิ ทยาลั ย ชุ ม ชน อนุ ปริ ญ ญาการจั ด การ คาแนะนา
ทั่วไป ทางหลักสูตรสามารถนารายวิชามาปรับ หรือมา
เที ย บโอนเป็ น การลดระยะเวลาการเรี ย นหากผู้ ที่ เ รี ย น
อนุปริญญามาเรียนต่อยอดกับทางเรา
3. การเขียนคาอธิบายรายวิชา ควรพูดถึงขอบเขต
ตรวจสอบตาม
วิธีการเรียนรู้และ Learning Outcomes จะ
คาแนะนา
ช่วยให้การสอนรายวิชานั้นๆมีมาตรฐาน ถึงแม้
จะเปลี่ยนผูส้ อนหรือมีผสู้ อนหลายคน
1. จุดเด่นของหลั กสูตรคืออะไร (จุดเด่น/เอกลักษณ์ในการ ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ขายของคืออะไร)
2. องค์ความรู้สาคัญที่ขาดหายไป ได้แก่ การบริหารโครงการ ตรวจสอบตาม
ตั้ ง แต่ ก ารเขี ย นเสนอโครงการ การด าเนิ น โครงการ คาแนะนา
งบประมาณ การติดตามและควบคุม, การบริหารงานบุคคล
(HRM/HRD), Digital Transformation (การสร้ า ง New
Normal การใช้ Digital ในการทางาน)
3. หลักสูตรที่แนวทางหรือการแก้ไขปัญหานักศึกษาจบมาแล้ว ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ไม่มีงานทาอย่างไร
4. เรื่องการทาวิจัย ควรเน้นให้นกั ศึกษามีการ
หลักสูตร
ปฏิบัติจริงๆมากกว่าเรียนรู้ทฤษฎี ทั้งวิจัยเชิง
ดาเนินการอยู่
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
แล้ว
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

1.
2.
3.

4.

ข้อเสนอแนะ
พิจารณาแล้วพบข้อสงสัย ดังนี้ การผลิตบัณฑิตของมรภ.
มุ่งเน้นจุดใด สามารถทางานอะไรได้ มีจุดเด่นด้านไหน
เนื้อ หาและรายวิ ชาของหลั กสูต รค่ อนข้ างเน้ นทฤษฎี มาก
เกินไป
ความปรั บ หลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย สามารถน าเอา
ยุทธศาสตร์ชาติมาปรับใช้ได้และเชื่อมโยงกับเรื่องภาครัฐ
สมัยสมัยใหม่
เรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของเด็กนักศึกษา(เป็นที่
ทราบกันอยู่แล้ว) แต่ในหลักสูตรกลับไม่ค่อยเนื้อหา รายวิชา
ที่ เ ป็ น เรื่ อ งการเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง
สามารถแทรกแซงอยู่ในเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้
จุดอ่อนอีกประเด็น คือ การประยุกต์ใช้องค์ความที่มีจาก
แนวคิดทฤษฎีไปสู่เชิงปฏิบัติ
ควรเน้ น เนื้ อ หาหรื อ รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ DATA ให้
นักศึกษามองเห็น เข้าถึงและนาข้อมูลมาแสดงต่อไป

การปรับแก้ไข
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
หลักสูตร
ดาเนินการอยู่
แล้ว

ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
หลักสูตรมี
6.
รายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ
ด้านนี้อยู่แล้ว
7. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการหายไป ทั้งที่เป็นเรื่อง ปรับแก้ไขตาม
สาคัญมากในตอนทางานที่ทุกคนมีโอกาสได้เขียนนาเสนอ คาแนะนา
โครงการ
8. ควรปรับทิศทางชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น รปศ.เพื่อการ ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
พัฒนาท้องถิ่น รปศ.เพื่อการพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบตาม
9. รายวิชาที่ทามาในหลักสูตรค่อนข้างมีความกระจายตัว
คาแนะนา
10. อยากให้ มีก ารทบทวนภาพของภาครัฐ และภาคเอกชนที่ ตรวจสอบตาม
หลักสูตรต้องสื่อออกมาให้ชัดเจน
คาแนะนา
11. สรุ ป ทิ้ ง ท้ า ยมี 4 ประเด็ น ที่ ห ลั ก สู ต รควรปรั บ ได้ แ ก่ ตรวจสอบตาม
การขาดจุดเด่นของหลักสูตร ทิศทางของหลักสูตร, จุดเด่น คาแนะนา
การขายบั ณ ฑิ ต หลั ง เรี ย นจบจากที่ นี้ คื อ อะไร, การขาด
ความเป็น สมัย ใหม่ , ท าอย่า งไรให้เ ห็น ภาพชั ดเจนว่ า ผู้ ที่
เรียนจบจากที่นี้จะสามารถทางานได้จริง
5.
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี

ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรตอบโจทย์ใคร?
2. แก้ไขเนื้อหาหน้า 7 จากกาลังเข้าสู่ประชาคม ASEAN เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. อาจปรั บเป็ น 3 สาขา สาขาละ 40 คน ตื อ สาขาท้ อ งถิ่ น
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขา Digital
4. ในแต่ละสาขาที่เปิด อาจจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท
ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น
PTT SCG Chevron
5. อยากให้มีการเพิ่มรายวิชา AI, Data Visualization, การ
ทางานผ่านระบบ Online, E – Government
6. รปศ.ควรหาความแตกต่างเพื่อสร้างจุดยืนให้ตนเอง ไม่ควร
เป็นหลักสูตรแบบทั่วไป
7. ควรสร้างจุดเด่นและจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน

การปรับแก้ไข
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ปรับแก้ไขตาม
คาแนะนา
คงไว้ตามเดิมเนื่อง
ด้วยข้อจากัดของ
จานวนอาจารย์ไม่
เพียงพอ
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา

ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
8. ระบบการเรียนควรมีความแตกต่าง เช่น การเรียนแบบ Pre ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
– Degree ตัวอย่างเช่น ม.ราม
9. การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Online

ตรวจสอบตาม
คาแนะนา
ตรวจสอบตาม
คาแนะนา

10. การปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด เนื้อหารายวิชา ได้แก่
1) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ไม่ควรเน้นมากเกินไป
2) การบริ ห ารการคลั ง และงลประมาณ อาจปรั บ เป็ น
การบริหารการเงิน
3) บทความคั ด สรรทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เป็ น วิ ช าที่ ดี
สามารถตอบโจทย์เรื่องภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ได้
4) ภาวะผู้ น าและภาวะผู้ ต ามในองค์ ก าร ภาวะผู้ ต ามใน
องค์การจาเป็นต้องเรียนหรือไม่
5) การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ภาษาอังกฤษเขียนผิด
6) การบริหารสานักงาน ควรเน้นการสอนเรื่องเขียนหนังสือ
ราชการ
11. เน้นการทาวิจัยที่มีการลงมือปฏิบัติจริงๆ
หลักสูตรดาเนินการ
อยู่แล้ว
12. วิชาสัมมนา ควรสอนภาคปฏิบัติ เน้นให้เด็กเขียนโครงการ หลักสูตรดาเนินการ
อยู่แล้ว
จัดสัมมนาได้
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ลงชื่อ)…........
................…..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ)
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)….........
...............…..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา)
ประธานกรรมการ
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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 สุคาภา
กรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
15. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
16. อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
17. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
18. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
19. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
21. นายอาคม สุวรรณโน
ผู้ใช้บัณฑิต
22. นายวิชัย ลิมปิติกรานนท์
ผู้ใช้บัณฑิต
23. นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร
ศิษย์เก่า
24. นายพรประทาน ทาทานุ
ศิษย์เก่า
25. นางสาววชิราพร สมอทอง
ศิษย์เก่า
26. นายพรชัย เขียวชอุ่ม
ศิษย์เก่า
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร เวลา 09.00 น.
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณชัยวัฒน์ ภัทรกานต์

ดร.อาคม สุวรรณโน

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

ข้อเสนอแนะ
1. การผลิตบัณฑิตต้องสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
2. เนื้อหาการเรียนการสอน ควรเน้นให้นักศึกษามีการความเข้าใจ
เรื่องการกระจายอานาจหรือภารกิจ สู่ท้องถิ่น ประสิทธิภาพของ
องค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์กรท้องถิ่น
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรปูพื้นด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงนวัตกรรมในการจัดการ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นการคิดค้นผ่านจินตนาการ
1. ควรให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ วิ ช าความรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อให้มีองค์ความรู้ติดตัวไว้เพื่อใช้ในการทางาน
(ในหลักสูตรที่นาเสนอวิชานี้เป็นวิชาเลือก คุณอาคมเสนอให้เป็น
วิ ช าบั ง คั บ เพราะนั ก ศึ ก ษาบางคนอาจไม่ ไ ด้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช านี้
จะส่งผลให้เด็กเสียโอกาส)
2. เน้นการปลูกฝังเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส เนื่องจาก
การทางานในปัจจุบันมีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะ
3. เน้นนวัตกรรมในการจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการริเริ่ม การนา
นวัตกรรมมาใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ กับหน่ว ยงาน รวมถึง
การปลูกฝังคุณลักษณะการทางานในระบบราชการ
1. หลักสูตรอย่าลืมให้ความสาคัญกับรายวิชากฎหมายพื้นฐาน
2. การออกแบบหลักสูตรเพื่อรองรับผู้ เรียนระดับอนุปริญญา เช่น
อนุ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน อนุ ป ริ ญ ญาการจั ด การทั่ ว ไปทาง
หลักสูตรสามารถนารายวิชามาปรับ หรือมาเทียบโอนเป็นการลด
ระยะเวลาการเรียนหากผู้ที่เรียนอนุปริญญามาเรียนต่อยอดกับ
ทางเรา
3. การเขียนคาอธิบายรายวิชา ควรพูดถึงขอบเขต วิธีการเรียนรู้และ
Learning Outcomes จะช่ ว ยให้ ก ารสอนรายวิ ช านั้ น ๆ มี
มาตรฐาน ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้สอนหรือมีผู้สอนหลายคน
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ข้อเสนอแนะ
1. จุดเด่นของหลักสูตรคืออะไร (จุดเด่น/เอกลักษณ์ในการขายของ
คืออะไร)
2. องค์ความรู้สาคัญที่ขาดหายไป ได้แก่ การบริหารโครงการ ตั้งแต่
การเขี ย นเสนอโครงการ การด าเนิ น โครงการ งบประมาณ
การติ ด ตามและควบคุ ม , การบริ ห ารงานบุ ค คล (HRM/HRD),
Digital Transformation ( ก า ร ส ร้ า ง New Normal ก า ร ใ ช้
Digital ในการทางาน)
3. หลักสูตรที่แนวทางหรือการแก้ไขปัญหานักศึกษาจบมาแล้วไม่มี
งานทาอย่างไร
4. เรื่องการทาวิจัย ควรเน้นให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริง ๆ มากกว่า
เรียนรู้ทฤษฎี ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. พิจารณาแล้วพบข้อสงสัย ดังนี้ การผลิตบัณฑิตของมรภ. มุ่งเน้น
จุดใด สามารถทางานอะไรได้ มีจุดเด่นด้านไหน
2. เนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรค่อนข้างเน้นทฤษฎีมากเกินไป
3. ความปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย สามารถนาเอายุทธศาสตร์
ชาติมาปรับใช้ได้และเชื่อมโยงกับเรื่องภาครัฐสมัยสมัยใหม่
4. เรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่ง ถือเป็ นจุดอ่ อนของเด็ก นักศึก ษา (เป็น ที่
ทราบกันอยู่แล้ว) แต่ในหลักสูตรกลับไม่ค่อยเนื้อหา รายวิชาที่เป็น
เรื่ อ งการเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นภาษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถ
แทรกแซงอยู่ในเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้
5. จุดอ่อนอีกประเด็น คือ การประยุกต์ใช้องค์ความที่มีจากแนวคิด
ทฤษฎีไปสู่เชิงปฏิบัติ
6. ควรเน้นเนื้อหาหรือรายวิช าที่เกี่ยวข้องกับ DATA ให้ นักศึกษา
มองเห็น เข้าถึงและนาข้อมูลมาแสดงต่อไป
7. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการหายไป ทั้งที่เป็นเรื่องสาคัญ
มากในตอนทางานทีท่ ุกคนมีโอกาสได้เขียนนาเสนอโครงการ
8. ควรปรับทิศทางชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น รปศ.เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น รปศ.เพื่อการพัฒนาชุมชน
9. รายวิชาที่ทามาในหลักสูตรค่อนข้างมีความกระจายตัว
10. อยากให้มีการทบทวนภาพของภาครัฐและภาคเอกชนที่หลักสูตร
ต้องสื่อออกมาให้ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะ
11. สรุปทิ้งท้ายมี 4 ประเด็น ที่ห ลักสูตรควรปรับ ได้แก่ การขาด
จุ ด เด่ น ของหลั ก สู ต ร ทิ ศ ทางของหลั ก สู ต ร, จุ ด เด่ น การขาย
บัณฑิตหลังเรียนจบจากที่นี้คืออะไร, การขาดความเป็นสมัยใหม่,
ทาอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนว่า ผู้ที่เรียนจบจากที่นี้จะสามารถ
ทางานได้จริง
รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 1. หลักสูตรตอบโจทย์ใคร?
2. แก้ ไ ขเนื้ อ หาหน้ า 7 จากก าลั ง เข้ า สู่ ป ระชาคม ASEAN เป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. อาจปรับเป็น 3 สาขา สาขาละ 40 คน ตือ สาขาท้องถิ่น สาขา
การจัดการภาครัฐและเอกชน สาขา Digital
4. ในแต่ละสาขาที่เปิด อาจจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทใหญ่ที่
ประสบความส าเร็จมาพูดคุยแลกเปลี่ ยนข้อมูล เช่น PTT SCG
Chevron เป็นต้น
5. อยากให้มีการเพิ่มรายวิชา AI, Data Visualization, การทางาน
ผ่านระบบ Online, E – Government
6. รปศ.ควรหาความแตกต่างเพื่อสร้างจุดยืนให้ตนเอง ไม่ควรเป็น
หลักสูตรแบบทั่วไป
7. ควรสร้างจุดเด่นและจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน
8. ระบบการเรี ย นควรมี ค วามแตกต่ า ง เช่ น การเรี ย นแบบ
Pre-Degree ตัวอย่างเช่น ม.ราม
9. การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Online
10. การปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด เนื้อหารายวิชา ได้แก่
1) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ไม่ควรเน้นมากเกินไป
2) การบริ ห ารการคลั ง และงลประมาณ อาจปรั บ เป็ น
การบริหารการเงิน
3) บทความคั ด สรรทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เป็ น วิ ช าที่ ดี
สามารถตอบโจทย์เรื่องภาษาอังกฤษของเด็กๆได้
4) ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ ภาวะผู้ตามในองค์การ
จาเป็นต้องเรียนหรือไม่
5) การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ภาษาอังกฤษเขียนผิด
6.) การบริห ารสานักงาน ควรเน้นการสอนเรื่องเขียนหนังสื อ
ราชการ
11. เน้นการทาวิจัยที่มีการลงมือปฏิบัติจริงๆ
12. วิ ช าสั ม มนา ควรสอนภาคปฏิ บั ติ เน้ น ให้ เ ด็ ก เขี ย นโครงการ
จัดสัมมนาได้
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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 และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
จังหวัดปทุมธานี
1. ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ นามสกุล เรืองสม
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553
ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2551
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2550
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา 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). แนวทางการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้น ที่ต าบลพระเพลิง อาเภอเขาฉกรรจ์ 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 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

134
2. ชื่อ นายชนินทร์ นามสกุล จักรภพโยธิน
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ
2561
2554
2546

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
ชนินทร์ จักรภพโยธิน. (2562). ภาวะผู้นาขององค์การไม่แสวงหากาไรด้านความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายนธันวาคม. 2562: 315- 329.
2.3.3 บทความทางวิชาการ
กานต์เกรียงไกร โพธิ์น้อย และชนินทร์ จักรภพโยธิน. (2562). การลงทุนในหุ้นทางเลือกของคน
สองอาชี พ . ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการระดั บ ชาติ ด้ า น
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3. วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2562. (1402-1411).
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
3 ปี
2.5 ภาระงานสอน
2.5.1 วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
2.5.2 วิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ
2.5.3 วิชาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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3. ชื่อ นายปิยะ นามสกุล กล้าประเสริฐ
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก D.P.A. (Public Administration) Southwestern University
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบ
2557
2546
2531

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
3.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
3.3.3 บทความวิชาการ
อารี ย า อุ ท ยานิ น และปิ ย ะ กล้ า ประเสริ ฐ . (2562). ความรุ น แรงในครอบครั ว น าไปสู่ ปั ญ หา
อาชญากรรม. ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการระดั บ ชาติ ด้ า น
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3. วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 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
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในประบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 215-227.
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
10 ปี
3.5 ภาระงานสอน
3.5.1 วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
3.5.2 วิชาการตลาดภาครัฐ
3.5.3 วิชาการเมืองการปกครองไทย
3.5.4 วิชานโยบายสาธารณะ
3.5.5 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3.5.6 วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. ชื่อ นายบุญอนันต์ นามสกุล บุญสนธิ์
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบ
2544
2539

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
ศศิ นั น ท์ เศรษฐวั ฒ น์ บ ดี, ปิ ย ะ สงวนสิ น , บุญ อนั น ต์ บุ ญ สนธิ์ , ธนาวุ ฒิ วงศ์ อ นั นต์ และสมทรง
บรรจงธิติทานต์. (2561). การศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลในเขต
ภาคกลางในกรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.
พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561: 218-231.
4.3.3 บทความทางวิชาการ
ศิริลักษณ์ อินประสิทธิ์ และบุญอนันต์ บุญสนธิ์. (2562). การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์ชุมชน
เกาะเกร็ ด ต าบลเกาะเกร็ ด อ าเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี . ในเอกสารสื บ เนื่ อ ง
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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4.5 ภาระงานสอน
4.5.1 วิชาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
4.5.2 วิชาการบริหารโครงการ
4.5.3 วิชาการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.5.4 วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5. ชื่อ นางสาวดวงพร นามสกุล อุไรวรรณ
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2558
ภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์ และดวงพร อุไรวรรณ. (2562). การศึกษานโยบายสาธารณะการประกัน
รายได้ ผู้สูงอายุโดยการสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ กรณี ศึ ก ษา ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตต าบล
บ้านกล้วย อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. วันที่ 26 มิถุนายน
2562. (262 - 272). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
5.3.3 บทความทางวิชาการ
ดวงพร อุไรวรรณ. (2561). แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิ นกับผลประโยชน์แห่งชาติทางท้องทะเลของ
ประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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6. ชื่อ นายภิศักดิ์
นามสกุล กัลยาณมิตร
6.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบ
2555
2546
2540

6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 หนังสือ ตารา 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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7. ชื่อ นายกัมลาศ
นามสกุล เยาวะนิจ
7.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่จบ
2558
2546
2544

7.3 ผลงานทางวิชาการ
7.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
กัมลาศ เยาวะนิจ. (2559). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์. 180 หน้า.
7.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
กั ม ลาศ เยาวะนิ จ . (2562). ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ สั ง คมสู ง อายุ : ถอดบทเรี ย นจาก
ต่ า งประเทศที่เ ป็น สั งคมสู งอายุ. ในเอกสารสื บเนื่องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ
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). การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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8. ชื่อ นายไททัศน์
นามสกุล มาลา
8.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาโท รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่จบ
2558
2554
2550

8.3 ผลงานทางวิชาการ
8.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
8.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
8.3.3 บทความทางวิชาการ
ไททัศน์ มาลา. (2562). การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว . วารสารวิจั ยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ . ปีที่ 14
ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2562: 206-215.
นพรุจ ศรีทองกูล และไททัศน์ มาลา. (2562). การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหาและ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการแก้ ไ ข. ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและ
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
พฤศจิ ก ายน 2562. (1640-1648). กรุ ง เทพฯ. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
8.4 ประสบการณ์ในการสอน
13 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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8.5 ภาระงานสอน
8.5.1 วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
8.5.2 วิชาแนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
8.5.3 วิชาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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9. ชื่อ นายรัฐชาติ
นามสกุล ทัศนัย
9.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่จบ
2559
2547
2541
2540

9.3 ผลงานทางวิชาการ
9.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
9.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
9.3.3 บทความวิชาการ
รั ฐ ชาติ ทัศ นั ย . (2562). การสร้ า งการเป็ น หุ้ น ส่ ว นระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนในการจั ด
สวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดั บ ชาติ ด้ านมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3. วั นที่ 23 พฤศจิก ายน 2562.
(1194-1202). กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ทิพย์วรรณ ชินไธสง และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในประเทศ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้าน
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3. วั น ที่ 23 พฤศจิก ายน 2562. (1541-1552).
กรุงเทพฯ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อมรรัตน์ น้อยเกิด และรัฐชาติ ทัศนัย. (2562). การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมีคุณภาพ.
ในเอกสารสื บเนื่ องการประชุมวิช าการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3. วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2562. (1553-1563). กรุ ง เทพฯ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
.
9.4 ประสบการณ์ในการสอน
6 ปี
9.5 ภาระงานสอน
9.5.1 วิชาอาเซียนกับความร่วมมือนานาชาติ
9.5.2 วิชาสถิติและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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10. ชื่อ นางสาวจารุณี นามสกุล มุมบ้านเซ่า
10.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รป.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ)
รศ.ม. (การบริหารรัฐกิจ)
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จบ
2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2554
2538

10.3 ผลงานทางวิชาการ
10.3.1 หนังสือ ตารา 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). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์. ในเอกสาร
สืบเนื่ องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติครั้งที่ 5. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (686-695). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
10.3.3 บทความวิชาการและบทความวิจัย
ธิติดารัตน์ ปทุมประเสริฐและจารุณี มุมบ้านเซ่า. (2562). เพศสภาพกับความรัก. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ งที่ 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 วิชาเศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
10.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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11. ชื่อ นางสาวดาวราย นามสกุล ลิ่มสายหั้ว
11.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
11.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ร.ด. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ปริญญาโท รม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบ
2561
2551
2548

11.3 ผลงานทางวิชาการ
11.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
11.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
ดาวราย ลิ่มสายหั้ ว (2562). การบริหารจัดการสวัสดิการผู้ สูงอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
อ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1.
มกราคม-มิถุนายน. 2562: 65-79.
11.3.3 บทความทางวิชาการ
กมลพรรณ ศรีปราชญ์ และดาวราย ลิ่มสายหั้ว. (2562). ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ในจั ง หวั ด ภาคกลางของประเทศไทย. ในเอกสารสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการและ
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 วิชาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
11.5.3 วิชาทฤษฎีองค์การ
11.5.4 วิชาการบริหารงานภาครัฐในประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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12. ชื่อ นางสาวฤทัยทิพย์ นามสกุล จันทร์สระแก้ว
12.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
12.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบ
2546
2539

12.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
12.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
จิรภาส เนาว์สุข และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว . (2562). การบริหารจัดการของภาครั ฐต่อธุ รกิจ
คาสิ โ นของประเทศสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และสหรั ฐ อเมริ ก า. ในเอกสารสื บ เนื่ อ งจาก
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1.
วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2562. (122-132). ปทุ ม ธานี . มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
เนตรนภา เดชฤทธิ์ และฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2562). ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีตารวจภูธร เมืองสระบุรี. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1. วันที่ 26 มิถุนายน
2562, (424-432). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
12.3.3 บทความวิชาการ
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว. (2562). แนวโน้มในอนาคตของรายวิชาการบริหารรัฐกิ จ. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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12.5.7 วิชาระบบการบริหารงานไทย
12.5.8 วิชาทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การภาครัฐ
12.5.9 วิชาหลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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13. ชื่อ นางสาวอรุณรัตน์ นามสกุล จินดา
13.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
13.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท M.A. (Master of Political
Science)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา) เกียรตินิยม 1

สถาบันการศึกษา
Ural Federal State
University, Yekaterinburg
Russian Federation
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบ
2557
2554

13.3 ผลงานทางวิชาการ
13.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
13.3.2 บทความทางวิชาการ
Jinda, A. (2016). The Strengthening of Russia’s Relationship with the ASEAN. วารสาร
วิ จั ย สหวิ ท ยาการไทย (Journal of Thai Interdisciplinary Research). ฉบั บ พิ เ ศษ
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 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
2546
2537

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2531

14.3 ผลงานวิชาการ
14.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
14.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
14.3.3 บทความทางวิชาการ
ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา. (2561). การพัฒนา
ระบบการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วารสาร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ . ปี ที่ 12
ฉบับที่ 2. มกราคม-เมษายน. 2561: 157-169.
กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ และไททัศน์ มาลา.
(2561). การกาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือของ
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 วิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ
14.5.2 วิชาทฤษฎีองค์การ
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150
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สระแก้ว
1. ชื่อ นายเทวพงษ์ นามสกุล พวงเพชร
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ร.ม. (การปกครอง)
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่จบ
2551
2543

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
1.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
1.3.3 บทความทางวิชาการ
บุญอนันต์ บุญสนธิ์ และเทวพงศ์ พวงเพชร. (2560). ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
King Bhumibol Adulyadej : royal-initiated Projects. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ. 2560: 113-122.
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
16 ปี
1.5 ภาระงานสอน
1.5.1 วิชาการสื่อสารทางการเมือง
1.5.2 วิชาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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2. ชื่อ นายพัณณกร
นามสกุล สอนไว
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ศาสตร์)
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
ศศ.บ. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่จบ
2558
2546
2548
2540

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
2.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
2.3.3 บทความทางวิชาการ
พัณณกร สอนไว. (2562). การบริ หารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุม วิช าการ 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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท รป.ม (นโยบายสาธารณะ)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่จบ
2548
2544

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
3.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
3.3.3 บทความทางวิชาการ
ชัย วุฒิ เทโพธิ์ . (2561). การบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบราชการไทยในการปฏิ รู ป สู่ ยุ ค
Thailand 4.0. ในเอกสารสื บ เนื่อ งจากการประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บชาติ ราชภัฏ เลย
วิชาการ ประจาปี 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

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. ชื่อ นายฉัตรเกษม
นามสกุล ดาศรี
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รป.ม.
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ
2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
4.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
4.3.3 บทความทางวิชาการ
ฉัตรเกษม ดาศรี . (2559). การเคลื่ อนไหวภาคประชาชนเพื่อการเป็น จังหวัดจัดการตนเอง.
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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่จบ
2552
2547

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 หนังสือ ตารา งานแปล
5.3.2 งานวิจัยและบทความวิจัย
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ. (2562). การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้ทุนทางสังคมกับการมี
ส่ว นร่ วมขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลท่า ข้า ม จั งหวัด สระแก้ ว. ในเอกสารสื บ เนื่ อ ง
การประชุ ม วิ ช าการรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 9. วั น ที่ 15 มี น าคม 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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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 107
คน ได้ผลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เรียงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ลาดับที่ 1 หน่วยงานราชการ 51 คน ร้อยละ 47.7 ลาดับ 2 หน่วยงานภาคเอกชน 34 คน
ร้อยละ 31.8 และ ลาดับที่ 3 รัฐวิสาหกิจ 7 คน ร้อยละ 6.5
1.2 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มามี ส ถานภาพในหน่ ว ยงาน เรี ย งล าดั บ จากมากที่ สุ ด ไปน้ อ ยที่ สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 71 คน ร้อยละ 66.4 ลาดับที่ 2 ผู้บริหารระดับต้น 10 คน
ร้อยละ 9.3 และลาดับที่ 3 เจ้าของกิจการ 8 คน ร้อยละ 7.5
1.3 ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตมีความเกี่ยวข้องกับบัณฑิตเรียงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ หัวหน้างานของบัณฑิต 36 คน ร้อยละ 33.6 ลาดับที่ 2 หัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่าย
32 คน ร้อยละ 29.9 และลาดับที่ 3 เจ้าของกิจการ 11 คน ร้อยละ 10.3
2. ผลการสารวจคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใ ช้บัณ ฑิต
จาแนกในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ได้ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4.65
0.497
เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.55
0.570
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพ
4.54
0.587
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. เป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
4.40
0.547
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความเป็น
กลางทางการเมือง
รวม
4.53
0.406
หัวข้อในการสารวจ
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สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
(4.53) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ และจรรยาบรรณวิช าชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มากที่สุ ด (4.65)
รองลงมาคือ เป็ น ผู้ มีความเลื่ อ มใส ศรั ทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความเป็นกลางทางการเมือง (4.55)
2.2 ด้านความรู้
หัวข้อในการสารวจ
1. มีความรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตน
2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
สาคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ
ในการบริหารภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบดังกล่าวได้
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคล
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.35

0.590

4.41

0.730

4.36

0.605

4.37

0.622

4.32

0.708

4.36

0.516

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใ ช้บั ณ ฑิต มีค วามต้อ งการให้ บัณ ฑิ ตมี ความรู้ อ ยู่ใ นระดับ มาก (4.36)
เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะข้ อ ย่ อ ยพบว่ า ผู้ ใช้ บั ณฑิ ต มี ความต้ อ งการให้ บัณ ฑิ ต เป็ น ผู้ ที่ มี รู้แ ละเข้ าใจถึ ง
ความก้า วหน้ าของความรู้ ตลอดจนธรรมเนีย มปฏิ บัติ กฎระเบี ยบและข้อ บัง คับ ที่เ ปลี่ ย นไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มากที่สุด (4.41) รองมาคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และด้านระบบการบริหารงานภาครัฐ
(4.37)
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

1. สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างสม่าเสมอ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3. มีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
4. มีทักษะในด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผล เพื่อใช้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
รวม

4.43

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.646

4.36

0.633

4.45

0.618

4.28

0.698

4.37

0.543

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก
(4.37) เมื่ อจ าแนกในแต่ล ะข้อย่ อยพบว่า ผู้ ใช้บัณฑิต มีความต้ องการให้ บัณฑิต มีทักษะในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนมากที่สุด
(4.06) รองมา คือ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (4.43)
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

1. สามารถแสดงบทบาทผู้นา ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของ
ส่วนรวม
3. มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้
4. มีความสามารถในการวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
5. มีความสามารถในการทาความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่น
รวม

4.34

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.672

4.49

0.620

4.61
4.32
4.50
4.45

0.562
0.667
0.556
0.486
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สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.45) เมื่ อ จ าแนกในแต่ ล ะข้ อ ย่ อ ยพบว่ า ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี
ความฉลาดทางอารมณ์ มากที่สุด (4.61) รองมาคือ มีสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย
รั บ ฟั ง ความเห็ น ที่ แ ตกต่ า ง สามารถท าความเข้ า ใจกับ ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น และแสดงความเห็ น ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (4.50)
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อในการสารวจ

ค่าเฉลี่ย

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานและนาเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน และทักษะใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
4. มีทักษะในการคานวณเบื้องต้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
หรือปัญหาโดยอาศัยหลักการทางสถิติ หลักการเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ
รวม

4.33

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.684

4.32

0.653

4.30

0.755

4.18

0.711

4.28

0.614

สรุ ป ในภาพรวมผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ตั ว เลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.28) เมื่อจาแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิต มีทักษะทางด้านคอมพิว เตอร์ในระดับพื้นฐานมากที่สุ ด (4.33) รองมาคือ มีทักษะในด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการค้ น คว้ า หาความรู้ แ ละการน าเสนอข้ อ มู ล ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ และการบริหารงาน
ภาครัฐ (4.32)
จากผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พบดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

160
หัวข้อในการสารวจ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. การเรียนรู้ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

4.53
4.36
4.37
4.45

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.406
0.516
0.543
0.486

4.28

0.614

4.40

0.458

ค่าเฉลี่ย

ภาพรวมผลสารวจผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก
(4.40) เมื่อจาแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามลาดับได้ดังนี้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทาง
ปั ญ ญา ด้ านความรู้ และด้ านทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศตามลาดับ
3. ผลสารวจอื่น ๆ
3.1 เหตุผลที่เลือกรับผู้บัณฑิตเข้าทางาน
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เลื อ กรั บ บั ณ ฑิ ต เข้ า ท างานด้ ว ยเหตุ ผ ลส าคั ญ 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
1) ความรู้ ค วามสามารถตรงตามความต้ อ งการ 2) มี สั ม มาคารวะ รู้ จั ก กาลเทศะ 3) มี ลั ก ษณะ
ความเป็นผู้นา
3.2 ความต้องการการพัฒนาความรู้ความสามารถบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มากขึ้น 3 ลาดับแรก
ได้แก่ 1) ทักษะภาษาต่างประเทศ 2) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และ 3) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

161
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 มีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดอ่างทองร้อยละ 32.8
2. ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งต่อผลการตัดสินใจศึกษาต่อในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่า ตัดสินใจด้วยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 74.5 ในขณะที่เหตุผลประกอบ
ในการเลือกศึกษาต่อในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พบว่าเหตุผล
ในการเลือกศึกษาต่อเรียลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการเรียน 2) ทาเลที่ตั้ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย และ 3) ความยากง่ า ยในการเรี ย น 4) ชื่ อ เสี ย งและความสามารถของผู้ ส อน
5) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ ได้อยู่ใกล้บิดา มารดา
3. แขนงที่สนใจศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อในกลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนร้อยละ 52.6
และกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นร้อยละ 47.4
4. รายวิชาที่สนใจเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเรียนในรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยภาพรวมใน
3 ล าดับ แรก ได้แก่ 1) ภาวะผู้ น าและผู้ ตามในองค์การ 2) การจัดการความขั ดแย้งและสั นติวิธี
ในองค์การ และ 3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ กับ ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
เมื่อแยกตามหมวดวิชา พบว่า ในกลุ่มวิชาบังคับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ตามลาดับ
ในกลุ่มวิชาของแขนงการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้นาและ
ผู้ตามในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ และการจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การบริหารโครงการ ตามลาดับ
ในกลุ่ มวิช าของแขนงการปกครองท้องถิ่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ยุ ทธศาสตร์ก ารปกครอง
ท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ ตามลาดับ
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5. วิธีการสอนที่ต้องการให้ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
วิธีการสอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอน คือเน้นปฏิบัติ
จริง มีการลงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.9 และเน้นทฤษฎีเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน ร้อยละ 13.9 และเน้นทั้งปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันร้อยละ 2.2
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ภาคผนวก ซ
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

ภาษาไทย ชื่อเต็ม

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ภาษาไทย ชื่อเต็ม

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

เหตุผล
คงเดิม
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
11
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
11
และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
8
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
87
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
81
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
42
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
39
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
6
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
7
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
13
และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
10
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
93
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
87
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
57
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
30
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
6
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

เหตุผล
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3. เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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กลุ่มวิชาบังคับ
HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6) HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขต
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ขอบเขต
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของนักคิดร่วมสมัย
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานของนักคิดร่วมสมัย
และความสั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ในสาย
และความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร
HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6) HPA102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
Introduction to Political Science
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แนวคิ ด
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีกาเนิดรัฐ ปรัชญาการเมือง ความคิด
รั ฐ ทฤษฎี ก าเนิ ด รั ฐ ปรั ช ญาการเมื อ ง ความคิ ด ทาง
ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบัน
การเมือง รูป แบบการปกครอง ระบบและสถาบั นทาง
ทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมือง
การเมืองอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมืองและการ
และการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วน
เลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ
ร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทาง
เมือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมทางการเมือง และภัย
การเมือง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
คุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
ความมั่นคงของรัฐ

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

HPA103 หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Law for Public Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปในระบบ
กฎหมายมหาชน และการใช้ อ านาจหน้ า ที่ ต ามหลั ก
กฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐ และการบริการ
สาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
เป็นต้น
HPA105 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
ไทย ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมทางการเมือง บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเมืองการ
ปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผล
ต่ อ การจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และประเด็ น
ทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป

กลุ่มวิชาบังคับ
HPA103 หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Law for Public Administration
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่า งกฎหมายกั บสังคม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปในระบบ
กฎหมายมหาชน และการใช้ อ านาจหน้ า ที่ ต ามหลั ก
กฎหมายมหาชนในการบริหารภาครัฐ และการบริการ
สาธารณะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
เป็นต้น
HPA105 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
ไทย ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมทางการเมือง บริบททาง
เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒนธรรม ที่ มี ผลต่ อการเมื องการ
ปกครองไทย ปัญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ไทย ทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตที่มีผล
ต่ อ การจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และประเด็ น
ทางการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัยโดยสังเขป
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HPA109 แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Concept and Theory of Local Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของการบริหารท้องถิ่นและการ
กระจายอ านาจ วิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกั บการบริหาร
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค รู ป แบบและการบริ ห าร
ท้องถิ่นในต่างประเทศ
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Theory
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ด้านการ
บริ ห ารและการจั ด โครงสร้ า ง องค์ ก าร ตลอดจน
สภาพแวดล้ อ มภายนอกและภายในองค์ ก ารที่ มี ผ ล
กระทบต่อการบริหาร
HPA201 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการสาคัญ
กระบวนการหรือวงจรของนโยบายสาธารณะ รวมถึง
องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการ
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ

กลุ่มวิชาบังคับ
HPA109 แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารท้ อ งถิ่ น Concepts and
Theories of Local Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ข องการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น และการ
กระจายอ านาจ วิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารท้องถิ่นกับการบริหาร
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค รู ป แบบและการบริ ห าร
ท้องถิ่นในต่างประเทศ
HPA110 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Theory
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีองค์การในยุคต่างๆ ด้านการ
บริ ห ารและการจั ด โครงสร้ า ง องค์ ก าร ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การที่มีผล กระทบ
ต่อการบริหาร
HPA201 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ หลักการสาคัญ
กระบวนการหรื อ วงจรของนโยบายสาธารณะ รวมถึ ง
องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย ตลอดจนการ
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ
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HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Finance and Budgeting Administration
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐ
ทั้งในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่น แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารคลั ง
สาธารณะ นโยบายการคลั งและนโยบายการเงิน กั บ
เศรษฐกิจและการเมือง งบประมาณแผ่นดินของไทย
การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ การจัดการด้าน
ทรัพยากรด้านการเงิน การบริหารรายได้และรายจ่าย
ภาครัฐ ตลอดจนศึกษาการคลังท้องถิ่น และการคลัง
รัฐวิสาหกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาบังคับ
HPA202 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Finance and Budgeting Administration
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางการคลังและงบประมาณภาครัฐทั้ง
ในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารคลั ง
สาธารณะ นโยบายการคลั ง และนโยบายการเงิ น กั บ
เศรษฐกิจและการเมือง งบประมาณแผ่นดินของไทย การ
บริ ห ารการเงิ น ขององค์ ก รภาครั ฐ การจั ด การด้ า น
ทรัพยากรด้านการเงิน การบริ หารรายได้และรายจ่า ย
ภาครั ฐ ตลอดจนศึ ก ษาการคลั งท้ อ งถิ่ น และการคลั ง
รัฐวิสาหกิจ
HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ที่มา และประเภทของ
รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสมัยต่างๆ การจัดทา
รัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิ
เสรี ภ าพ และหน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดจนการ
ควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ

เหตุผล
คงเดิม
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วิชาเลือก

169

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มวิชาบังคับ
HPA208 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทยปัจจัยแวดล้อม
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ
และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
HPA219 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Concepts and Theories of Public and Private
Management
ศึกษาความหมายแนวความคิดทฤษฎีว่าด้วยการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนการบริการสาธารณะและธุรกิจ
ของเอกชนรวมทั้ ง ภาคประชาชนเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ า งความคล้ า ยคลึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงการ
ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
หุ้ น ส่ ว นระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน การจั ด การ
ภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และแนวคิด
การบริการสาธารณะ แนวใหม่

เหตุผล
ย้ายมาจากกลุ่ม
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กลุ่มวิชาบังคับ
HPA220 หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล
Human Rights, Ethics and Good Governance
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ ม าของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ ท ธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตย ความเชื่ อมโยงระหว่างสิทธิ
มนุ ษ ยชนกั บ ธรรมาภิ บ าล และศึ ก ษาความหมาย
องค์ ป ระกอบ ความส าคั ญ ระดั บ ของจริ ย ธรรม การ
พัฒนาจริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม แนวคิ ดเรื่องจริยธรรมตาม
หลักศาสนาต่างๆ กรณีศึกษาทางจริยธรรม จริยธรรมกับ
การบริหารงานภาครัฐ ปัญหาด้านจริยธรรมในประเทศ
เทศไทย ตลอดจนศึกษาความหมาย ที่มา องค์ประกอบ
ของธรรมภิบ าล แนวทางการการส่ งเสริ มธรรมภิบาล
ปัญหา และอุปสรรคของธรรมภิบาลในประเทศไทย
HPA206 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Ethics and Good Governance
ศึ กษาความหมาย พั ฒนาการของแนวคิ ด ทฤษฎี ทาง
จริ ย ธรรมและหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส า ม า ร ถน า ม า
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการบริห ารงาน ปัญ หาในการน า
จริย ธรรมและหลัก ธรรมาภิบ าลไปปฏิบัติ และแนว
ทางการแก้ไข
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HPA213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Human Resources Management in the
Public Sector
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และกิจกรรมการบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร ในด้ า นการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการสวัส ดิก าร นั นทนาการและพนั กงานสั มพั นธ์
รวมถึงกฎหมายเกี่ย วกับการบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์
ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
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HPA304 หลักกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Principles of Administrative Law
ศึ ก ษาแนวความคิ ด บ่ อ เกิ ด การใช้ แ ละการตี ค วาม
กฎหมายปกครอง หลั ก การพื้ น ฐานของกฎหมาย
ปกครอง ลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง รูปแบบและ
ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ความเกี่ยวพัน
ระ ห ว่ า งเ จ้ าห น้ า ที่ ข องรั ฐกั บ รั ฐต า ม กฎ ห ม า ย
การควบคุมการใช้อานาจปกครอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาบังคับ
HPA304 หลักกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Principles of Administrative Law
ศึกษาหลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง
ฝ่ายปกครอง การกระทาทางปกครอง ผลบังคับของคาสั่ง
ทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทาง ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร และ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 ตลอดจนการควบคุ ม การใช้ อ านาจของรั ฐ ฝ่ า ย
ปกครองโดยองค์กรตุลาการ อานาจหน้าที่ ของตุลาการ
ศาลปกครอง เขตอานาจของศาลปกครอง องค์กรศาล
ปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ค าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาลและ การบังคับคดีปกครอง
HPA340 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public
Administration
ศึกษากระบวนการวิจัย ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิ ง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยครอบคลุ ม การก าหนด
ประเด็นปัญหาการและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

เหตุผล
เพิ่มคาอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลุม
(เพื่อความ
ครบถ้วนของ
เนื้อหา
ในการสอบเข้า
ตารวจ)

แยกมาจากวิชา
สถิติและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
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HPA305 สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Research Methodology in
Public Administration
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการวิจัย จริยธรรม
ในการวิจัย แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิ งปริ ม าณ การออกวิ จั ย ภาคสนาม ท าความเข้ า ใจ
วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติให้สามารถทาความเข้าใจผลการวิเคราะห์ ทางสถิติ
จริยธรรมของนักวิจัย และเป็นแนวทางในการนาไปใช้
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐ
HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Public Administration in ASEAN Community
ศึก ษาพั ฒนาการทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแนวคิดและการ
พั ฒ นาอาเซี ย น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ในประเทศ
ประชาคมอาเซียน หลักการบริหารและการดาเนินงาน
ของอาเซียน ตลอดจนการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
และ ความเกี่ยวพัน กับประเทศและองค์ การระหว่า ง
ประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาบังคับ
HPA341 สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics for Public Administration Research
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติ ลักษณะของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งสถิติภาคพรรณนา และ
สถิ ติ อ นุ ม าน การเลื อ กใช้ ส ถิ ติ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ เพื่ อ แสวงหา
ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้

HPA334 การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
Public Administration in the ASEAN Community
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแนวคิดและการ
พั ฒ นาอาเซี ย น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ในประเทศ
ประชาคมอาเซียน หลักการบริหารและการดาเนินงาน
ของอาเซียน ตลอดจนการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
และความเกี่ ย วพั น กั บ ประเทศและองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศนอกอาเซียน รวมถึงการปรับตัวของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน

เหตุผล
แยกมาจากวิชา
สถิติและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์

คงเดิม
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กลุ่มวิชาบังคับ
HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
Digital Information Management
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา รวบรวม จัดเก็บ รักษา
และส่ ง ต่ อ แพร่ ก ระจายสารสนเทศไปยั ง ผู้ ใ ช้ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็น เครื ่อ งมือ การปรับ ปรุง
พัฒ นาสมรรถนะการบริห ารงานและการดาเนิน งาน
ขององค์ก ร สร้ า งนวั ต กรรม เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
Selected Readings in Public Administration
ศึกษาผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอั ง กฤษ โดยเป็ น ผลงานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
HPA427 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
Special Topics in Public Administration
ค้ น คว้ า ด าเนิ น การวิ จั ย ทางด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
วิ เ คราะห์ จั ด ท ารายงานภายใต้ ก ารควบคุ ม และให้
คาปรึ ก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึก ษาและมี ก ารน าเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสม

เหตุผล
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก

ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก

175

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มวิชาบังคับ
HPA356 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ English for
Public Administration
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และสานวนที่ใช้ในการ
บริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิคการฟัง พูด และฝึก
ทัก ษะการอ่า นและเขี ย นภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อ สาร
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียน
เอกสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน
HPA403 ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Contemporary Issues in Public
Administration
ศึก ษาปรากฏการณ์ที ่ไ ด้ร ับ ความสนใจทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ใ นปัจ จุบ ัน และความท้ า ทายด้ า น
ต่ า งๆ ในการบริ ห ารภาครั ฐ โดยการน าแนวคิ ด และ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ดังกล่าวในรูปแบบวิจัย และจัดสัมมนา
เพื่อนาเสนอผลการวิจัย

เหตุผล
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาเลือก

ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือก
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ
Introduction to International
Relations
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
ความสัม พันธ์ระหว่ างประเทศโครงสร้างของ
ระบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศปั จ จั ย
ทางด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วั ฒ นธรรมของรั ฐ ที่ มี ผ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ เครื่องมือใน
การด าเนิ น นโยบายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ พัฒนาการของความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ และประเด็นร่วมสมัย
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัดออก
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HPA107 เศรษฐศาสตร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
แ ล ะ ม ห ภ า ค แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร รั ก ษ า
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ บทบาทของ
รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและการกาหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงศึกษาสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
ภาครัฐ
Organizational Behavior and Public
Sector Organization Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
องค์ ก าร ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมระดั บ ปั จ เจก
บุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก าร ตลอดจนสภาวะ
แวดล้อมขององค์การในแง่มุมต่างๆ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและกลุ่มคนอันจะทาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ

ตัดออก

HPA204 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational
Behavior
and
Organization Development
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
ครอบคลุมพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม
และองค์ ก าร ตลอดจนสภาวะแวดล้ อ มของ
องค์ การในแง่มุ ม ต่า งๆ ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่ อ
บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ค น อั น จ ะ ท า ให้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การสาธารณะ

เนื้อหาคงเดิม ปรับชื่อ
วิชาเล็กน้อย
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HPA208 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Bureaucratic Administration
System
ศึ ก ษาปรั ชญา ทฤษฎี แนวคิ ด กระบวนการ
ค่ า นิ ย ม และวิ วั ฒ นาการของการบริ ห าร
ราชการไทยปั จ จั ย แวดล้ อ มทางด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
บริ ห ารราชการไทย ปั ญ หาอุ ป สรรค และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย
การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต
HPA209 การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management
ศึ ก ษาการจั ด การภาครั ฐ ที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลและความประหยั ด บทบาทและ
ความสาคัญของภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในภาครัฐความแตกต่างของการบริหารและ
การจั ด การระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ลัก ษณะของการจั ด การภาครั ฐ ที่มี ผลต่ อการ
ปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อให้สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ

ตัดออก
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA222 การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Analysis and Design
ศึ ก ษาโครงสร้ า งองค์ ก ารและการออกแบบ
องค์การประเภทต่างๆการออกแบบโครงสร้าง
องค์การการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอานาจ
และการเมืองภายในองค์การ
HPA223 การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและ
3(3-0-6)
ภาคเอกชน
Financial and Marketing Management
in Public and Private Sectors
ศึ ก ษาตลาดการเงิ น ตลาดทุ น บทบาทและ
ความสาคัญของตลาดการเงิน ตลาดทุนต่อภาค
ธุรกิจบทบาทความสาคัญของการบริหารการเงิน
ขององค์กรทั้งของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและ
ภาครัฐบาล ศึกษาการกาหนดนโยบายการเงิน
และกลยุทธ์การตลาด

เหตุผล
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA225 การปกครองท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
Thai Local Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ไทย การกระจายอ านาจ ความหมาย
หลั ก การ และความส าคั ญ ของการปกครอง
ท้อ งถิ่น กระบวนการบริ ห ารงานท้อ งถิ่ น การ
คลังท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่นในลักษณะ
เครือข่าย กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นไทย และผล
ของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
HPA226 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น 3(3-0-6)
Administrative Procedures for Local
Administration
ศึกษาความหมาย แนวคิ ดและทฤษฎีทั่วไปของ
ฝ่ า ยปกครอง ที่ ม าของกฎหมายปกครอง
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง รูปแบบ
การกระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ร าชการและการใช้ อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หลักการใช้อานาจดุลพินิจและอานาจผูกพันของ
ฝ่ า ยปกครอง รวมถึ ง หลั ก ความชอบด้ ว ย
กฎหมาย โดยเน้นศึกษาผ่านคดีทางปกครองของ
ท้องถิ่น

เหตุผล
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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ตัดอก

182

HPA214 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ที่ ม า และ
ประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ วิ วั ฒ นาการของ
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ท ย ส มั ย ต่ า งๆ ก า ร จั ด ท า
รั ฐ ธรรมนู ญ อ านาจอธิ ป ไตย องค์ ก รตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และหน้ า ที่ ต าม
รั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดจนการควบคุ ม และ
ตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
HPA215 การบริหารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วน 3(3-0-6)
ท้องถิ่นไทย
Thai Local Public Governance
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและ
การกระจายอ านาจ วิ วั ฒ นาการของการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ไทย รู ป แบบการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ไทย ผลของการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การคลั ง
ท้อ งถิ่น การจั ดการเครื อข่ า ยในท้ องถิ่ น การ
ปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
ต่างประเทศ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

HPA216 ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตาม
3(3-0-6)
Leadership and Followership
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ
ภาวะผู้นา จริยธรรมของผู้นา ตลอดจนบทบาท
หน้ า ที่ ข อ ง ผู ้น า ที ่จ ะ ม ีส ่ว น ช่ว ย ใ น ก า ร
เสริม สร้า งคุณ ภาพงาน รวมถึง บทบาทของ
ผู้นาในการสร้า งทีม งาน โดยเน้นกรณีศึกษา
เป็นสาคัญ
HPA217 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Development in
the Public Sector
ศึก ษาความหมาย วิ วั ฒนาการ ประเภทของ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ าครั ฐ รวมทั้ ง
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วิธีการ เทคนิค และ
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมแล ะจริ ย ธรรมของ
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การภาครัฐ ปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาเลือก
HPA343 ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ
3(3-0-6)
Leadership and Followership in
Organizations
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบ
ภาวะผู้นา จริยธรรมของผู้นา ตลอดจนบทบาท
หน้าที่ของผู้นาที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
คุณ ภาพงาน รวมถึง บทบาทของผู ้น าในการ
สร้างทีมงาน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นสาคัญ
HPA342 การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6)
Human Capital Development in the
Public and Private Sectors
ศึกษาพั ฒนาการ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทุนมนุษย์
รวมถึงวิธีการ เทคนิค และเครื่องมือสมัยใหม่ที่
ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งในองค์การ
ภาครัฐ และภาคเอกชน

เหตุผล
เนื้อหาคงเดิม เพิม่ เติม
ชื่อวิชา

ปรับชื่อและคาอธิบาย
วิชาให้มีความทันสมัย
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HPA218 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Information Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวางแผน จั ด หา รวบรวม
จั ด เก็ บ รั ก ษา แ ล ะส่ งต่ อแ พร่ กร ะจ า ย
สารสนเทศไปยังผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น เครื ่อ งมือ การปรับ ปรุง
พัฒ นาสมรรถนะการบริห ารงานและการ
ดาเนิน งานขององค์ก ร สร้างนวัตกรรม เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
HPA316 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Administration Strategies
ศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหาร
ระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการ
บริหารนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารการคลัง และการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน
ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของ
หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ

คงเดิม
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA350 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Innovations in Local Administration
ศึกษาหลัก การและแนวคิ ดเกี่ย วกับ นวั ตกรรม
การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น การสร้ า งนวั ต กรรมการ
จัดบริการ สาธารณะแก่ประชาชน การเข้าถึงผู้
ยากไร้ แ ละผู้ ด้ อ ยโอกาส ด้ า นการศึ ก ษาและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การบริ ห ารจั ด การน้ าและ
สิ่ งแวดล้ อ ม สุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การเมื อ ง
โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
HPA307 การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing in the Public Sector
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ตลาด รวมถึ ง การหาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
ประชาชน และการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี
คุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล
รายวิชาใหม่

ตัดออก
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HPA308 นิเวศวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Ecology of Public Administration
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกั บการเปลี่ย นแปลงของ
โลก ระบบโลกาภิวัตน์ บริบทและปัญหาทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม/วั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อม และ
พลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานขององค์การภาครัฐ
ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต
HPA309 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6) HPA429
Strategic Management
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎี
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนในอนาคต
โดยมุ่งศึกษาจากกรณีศึกษาองค์การที่เป็นเลิศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัดออก

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร การ
วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก
การน ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ การเปรียบเทีย บการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน

ปรับคาอธิบายให้ชัดเจน
และครอบคลุม
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HPA310 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่
New Public Management Techniques
ศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้ และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การควบคุมตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และนวัตกรรมการบริหาร
จัดการเป็นต้น
HPA311 การบริหารงานยุติธรรม
Justice Administration
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม กระบวนการยุ ติ ธรรม
กระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลัก
ในกระบวนการยุติธรรม และการบริหารงาน
ยุ ติ ธ รรมเชิ ง บู ร ณาการทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาเลือก
3(3-0-6) HPA344 เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การจั ดการภาครั ฐ และ 3(3-0-6)
ภาคเอกชน
Public and Private Sector Management
Techniques and Instruments ศึ ก ษ า
เทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การ
บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้ และ
องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ การควบคุ ม ตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ ยง และนวัต กรรม
การบริหารจัดการ
3(3-0-6)

เหตุผล
ปรับชื่อให้ครอบคลุม
คาอธิบายคงเดิม

ตัดออก
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HPA312 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Communities SocioEconomic Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
ยั่ ง ยื น ความหมายและความส าคั ญ ของ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาให้เป็นสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู้ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ โ ดย
บูรณาการ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน

ตัดออก

HPA347 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่ 3(3-0-6)
แสวงหากาไร
Introduction to Non-profit
Organization Management
ศึ ก ษาความหมาย ประเภท วิ วั ฒ นาการ
วัตถุประสงค์ บทบาท ความสาคัญ ทฤษฎี และ
แนวคิดที่สาคัญทางด้านการจัดการองค์การที่ไม่
แสวงหากาไร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่ไม่
แสวงหาก าไรกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยเน้ น
การศึ ก ษาในบริ บ ทของประเทศไทยและ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น

รายวิชาใหม่
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HPA313 การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Communication
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การเมื อง รูป แบบและวิ ธีการสื่ อสารทางการ
เมื อ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชน พื้ น ที่
สาธารณะ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ โดย
ใช้ ก รณี ศึ ก ษาผลของการสื่ อ สารในแต่ ล ะ
ลักษณะที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง
HPA335 การบริหารโครงการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Project Management
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หรือรูปแบบการประเมิน
โครงการสาธารณะ โดยครอบคลุมการประเมิน
สภาวะแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของ
โครงการสาธารณะ โดยเน้ น ศึ ก ษาจาก
กรณีศึกษา โครงการภาครัฐ เป็นสาคัญ

ตัดออก

HPA224 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ศึ ก ษาการบริ ห ารโครงการ การบู ร ณาการ
โครงการเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จและ/หรือความล้มเหลวใน
การบริหารโครงการ
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HPA336 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
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 าลั ง คน การวิ เ คราะห์ ง าน และศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการ สรรหา เครื่องมือในการสรรหา
การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ ในการ
คั ด เลื อ ก การปฐมนิ เ ทศ การทดลองการ
ปฏิบัติงาน และการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ
HPA337 การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง
พั ฒ นาการของความขั ด แย้ ง ประเภทและ
สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง
วิธีการแก้ไข/จัดการความขัดแย้ง กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
การจัดการความขัดแย้งร่วมสมัย

ตัดออก

HPA346 การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ 3(3-0-6)
Organization Conflict Management
and Peaceful Resolution
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดของความขัดแย้ง
สาเหตุและรูปแบบของความขัดแย้งในองค์การ
รู ป แบบการจั ด การความขั ด แย้ ง ในองค์ ก าร
ทั ก ษะ ต่ างๆ ในกา ร จั ด กา ร ค วาม ขั ด แ ย้ ง
กระบวนการนาสันติวิธีมาใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การผ่านการสานเสวนาและการ
ไกล่เกลี่ย

เพิ่มคาอธิบายเกีย่ วกับ
เรื่องสันติวิธี
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HPA338 การบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ
Compensation Management in the
Public Sector

3(3-0-6)

ตัดออก

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ของการบริห าร
ค่ า ตอบแทน ทฤษฎี ค่ า จ้ า ง หลั ก เกณฑ์
ในการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์
งานและค าบรรยายลั ก ษณะงาน การ
ประเมิน ค่างาน การจ าแนกตาแหน่ งงาน
การสารวจค่าจ้างและค่าตอบแทน การวาง
โครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน การจ่าย
ค่ า ตอบแทนแบบจู ง ใจและการควบคุ ม
การบริหารค่าจ้าง
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HPA339 การบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
Crisis Management in the Public
Sector
ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานภาครั ฐ ในภาวะ
วิกฤติ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานใน
การป้ อ งกั น ภาวะวิ ก ฤติ การสื่ อ สารในภาวะ
วิกฤติ การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การจัดการ
ในสภาวะทีไม่แน่นอน การจัดการแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง การตอบสนอง และการฟื้นฟูหลัง
การเกิ ด ภาวะวิ ก ฤติ หน่ ว ยงานและองค์ ก าร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐใน
ภาวะวิ ก ฤติ กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารงานในภาวะวิกฤติ และกรณีศึกษาการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในภาวะวิกฤติ
HPA401 เตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิช ารั ฐ ประศาสน 1(45)
ศาสตร์
Preparation for Cooperative
Education in Public Administration
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พั ฒ นาตั ว ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

กลุ่มวิชาเลือก
HPA434 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3(3-0-6) รวมเนื้อหาเรื่องภาวะ
Risk and Crisis Management
วิกฤตและความเสีย่ งเข้า
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และตัวแบบ
ด้วยกัน
ในการจั ด การภาวะวิ ก ฤตและความเสี่ ย งใน
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ศึ ก ษากระบวนการ
วางแผนจั ด การในภาวะวิ ก ฤต โดยบูร ณาการ
แนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสวงหา
โอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤต
และความเสี่ยง

HPA401 เตรี ย มสหกิ จ ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสน
ศาสตร์
Preparation for Cooperative Education
in Public Administration
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้เ รี ยนก่ อ นออกฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ การ
พั ฒ นาตั ว ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะเจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

1(45)

คงเดิม
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HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
2(90)
รัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional
Experience in Public Administration
จั ด ให้ ใ ห้ มี กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กั บ วิ ชาชี พ โดยเน้ น การฝึ ก ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA404 การบริหารสานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
ศึก ษาแนวคิด เกี่ย วกับ การบริห ารสานัก งาน
การบริห ารส านัก งานองค์ก รภาครัฐ การ
บริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสานักงานภาครัฐ

กลุ่มวิชาเลือก
HPA402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
2(90)
รัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional
Experience in Public Administration
จัดให้ให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พั ฒ นาตั ว ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสาหรับการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
HPA404 การบริหารสานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
ศึก ษาแนวคิด เกี ่ย วกับ การบริห ารส านัก งาน
การบริห ารส านัก งานองค์ก รภาครัฐ การ
บริหารงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ
การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสานักงานภาครัฐ

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม
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ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ

สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Cooperative Education in Public
Administration
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ์สังเกต การบริหารงาน
การนาเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน
ในหน่วยงาน
การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public
Administration
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้
ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

6(640)

คงเดิม

5(540)

คงเดิม
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HPA405 บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Selected Readings in Public
Administration
ศึ ก ษาผลงานทางวิ ช าการด้ า นรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ทางด้ า นรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ร่วมสมัย
HPA406 สหกิจศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
HPA406
Cooperative Education in Public
Administration
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
การสัมมนาประสบการณ์สังเกตการบริหารงาน
การนาเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงาน
ในหน่วยงาน
HPA407 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช ารั ฐ 5(540)
HPA409
ประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public
Administration
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ใ นองค์ก รหรือหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
Special Project in Public
Administration
ศึกษาค้น คว้า ข้อมู ลเพื่ อจัด ทาโครงการพิเศษ
ต่า งๆ ในลั ก ษณะของการท าวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก รหรื อ ชุ ม ชน
ท้อ งถิ่น ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แลของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
HPA410 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Performance Management in the
Public Sector
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารผล
การปฏิบ ัต ิง าน กระบวนการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การพั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ งเทคนิ ค
ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มวิชาเลือก
HPA408 โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(640)
Special Project in Public
Administration
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าโครงการพิ เ ศษ
ต่างๆ ในลักษณะของการทาวิจัย เพื่อศึกษาองค์
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน
แก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก รหรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
HPA430 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Management
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วัตถุประสงค์ ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริ หารผลการปฏิ บั ติงาน เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง เทคนิ ค เครื่ อ งมื อ ในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม
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HPA411 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
Internal Control and Risk
Management
ศึก ษาแนวคิ ด เกี่ย วกั บ การบริ หารความเสี่ ย ง
และการควบคุ มภายใน กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ย ง การบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
น าไปใช้ ใ นองค์ ก ร แนวทางการปฏิ บั ติ ก าร
ค ว บ คุ ม ภ า ย ในเ กี่ ย วกั บ กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้ อมการควบคุ ม การประเมิ นความ
เสี่ยง กิจกรรม การควบคุม สารสนเทศเพื่อการ
สื่ อ สารและการติ ต ามประเมิ น ผล โดยเน้ น
กรณี ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การบริ ห าร
ความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในทั้งภาครั ฐ
และภาคเอกชน

นาไปรวมกลายเป็นวิชา
การจัดการภาวะวิกฤต
และความเสีย่ ง
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HPA412 การจัดการสาธารณภัย
3(3-0-6)
Disaster Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของสาธารณภั ย
ประเภทของสาธารณภัย หลัก การจั ดการสา
ธารณภั ย ความส าคั ญ ของการลดความเสี่ ย ง
จากสาธารณภัย สถานการณ์แ ละผลกระทบ
ของสาธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณ
ภั ย โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน แผนป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษา
การจัดการสาธารณภัย
HPA414 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคม 3(3-0-6)
วิทยา และจิตวิทยา
Anthropological, Sociological and
Psychological Public Administration
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
โดยใช้หลักการศึกษาจากกรอบของแนวทฤษฎี
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และใช้ บ ริ บ ทจาก
การศึ ก ษาจากตั ว แปรทางด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา
สังคมวิทยา และจิตวิทยามาวิเคราะห์แนวโน้ม
ปรากฏการณ์ทางการบริหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาเลือก
HPA412 การจัดการสาธารณภัย
3(3-0-6)
Disaster Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของสาธารณภั ย
ประเภทของสาธารณภั ย หลั ก การจั ด การสา
ธารณภัย ความสาคัญของการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สถานการณ์และผลกระทบของสา
ธารณภัยในปัจจุบัน การจัดการสาธารณภัยโดย
ใช้ชุมชนเป็ นฐาน แผนป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ และกรณีศึกษาการจัดการสา
ธารณภัย

เหตุผล
คงเดิม

ตัดออก
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HPA415 กฎหมายอาญาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6)
Criminal Law for Public
Administration 1
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายอาญา ตาม
ประมวลกฎหม ายอาญ าภาค 1 ว่ า ด้ ว ย
บทบัญญัติทั่วไป

HPA416 กฎหมายอาญาสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)
Criminal Law for Public
Administration 2
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิด
เฉพาะ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความสงบสุ ข ของ
ประชาชน ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อ ให้ เ กิ ด
ภยันตรายต่อประชาชน และความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและการแปลง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

กลุ่มวิชาเลือก
HPA426 กฎหมายอาญา
3(3-0-6) รวมกับรายวิชากฎหมาย
Criminal Law
อาญาสาหรับ
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายอาญาตาม
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่ า ด้ ว ย
และ 2 เข้าด้วยกัน และ
บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ว่าด้วย ความผิด และ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบาย
ให้ครอบคลุม เพื่อให้
ทางอาญา
เนื้อหาครบสาหรับการ
สอบเข้าตารวจ
HPA426 กฎหมายอาญา
3(3-0-6) รวมกับรายวิชากฎหมาย
Criminal Law
อาญาสาหรับ
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายอาญาตาม
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่ า ด้ ว ย
และ 2 เข้าด้วยกัน
บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ว่าด้วย ความผิด และ
และปรับคาอธิบาย
ภาค 3 ว่าด้วยความผิดลหุโทษ รวมถึงนโยบาย
รายวิชาให้ครอบคลุม
ทางอาญา
เพื่อให้เนื้อหาครบ
สาหรับการสอบเข้า
ตารวจ
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HPA417 ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์ ส า ห รั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์
Civil and Commercial Law for Public
Administration
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับ
บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว และ
มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3(3-0-6)

เหตุผล

กลุ่มวิชาเลือก
HPA424 หลั ก กฎหมายเอกชนส าหรั บ รั ฐ ประศาสน 3(3-0-6) ปรั บ ชื่ อ และค าอธิ บ าย
ศาสตร์
รายวิชาให้ครอบคลุมทั้ง
Civil Law for Public Administration
ภาครัฐและภาคเอกชน
ศึกษาความหมาย และพัฒนาการ ความเป็นมา
ของกฎหมาย บ่ อ เกิ ด ของกฎหมาย แนวคิ ด
พื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ บทบาทความสาคัญของ
กฎหมาย สิทธิ ประธานแห่งสิทธิ วัตถุแห่ง สิทธิ
การใช้และการตีความ หลักการอุดช่องว่างของ
กฎหมาย และศึ ก ษารวมไปถึ งหลั ก ทั่ ว ไปของ
กฎหมายแพ่ ง ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ศึกษาหลัก
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตลอดจนพื้ น ฐาน
เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว
และมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์
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HPA419 กฎหมายลักษณะพยานสาหรับรัฐประศาสน 3(3-0-6)
ศาสตร์
Law of Evidence for Public
Administration
ศึกษากฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตามหลัก
กฎหมายทั่ ว ไปตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาตลอดจนกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
HPA420 ปัญหาพิเศษทางนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Special Problems in Public Policy
ค้ น คว้ า ด าเนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ นโยบาย
สาธารณะ วิเคราะห์ จัดทารายงานภายใต้การ
ควบคุมและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และมีการนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาเลือก
HPA419 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานตาม
หลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจ ารณาความอาญา ตลอดจนกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง

เหตุผล
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุม เพื่อให้
เนื้อหาครบสาหรับการ
สอบเข้าตารวจ

ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ
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HPA421 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับรัฐ
3(3-0-6)
ประศาสนศาสตร์
Criminal Procedure Law for Public
Administration
ศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการดาเนินคดีอาญา
ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ ความเบื้ อ งต้ น สอบสวน วิ ธี
พิจ ารณาในศาลชั้ น ต้ น การอุ ธ รณ์ ฎี ก า การ
บังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัย
โทษ เปลี่ ย นโทษหนั ก เป็ น เบา และลดโทษ
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญา ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7
HPA422 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม
3(3-0-6)
Democracy and Participation
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการ และรูปแบบ
ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
รวมถึ งบทบาทของตั ว แสดงทางการเมื อ งใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย ตลอดจนพื้ น ฐานทาง
ความคิ ด และรู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ลักษณะต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาเลือก
3(3-0-6)
HPA427 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
Criminal Procedure Law for Public
Administration
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

HPA441 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Democracy and Participation in Local
Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตย
ความเชื่อมโยงระหว่างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น พื้ น ฐานทางความคิ ด ด้ า น
ประชาสั ง คม และขบวนการเคลื่ อ นไหวทาง
สังคมในระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น

เหตุผล
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุม เพื่อให้
เนื้อหาครบสาหรับ
การสอบเข้าตารวจ

คงเดิม
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HPA423 พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labour Relations
ศึกษาหลักการและแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
บริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การ
สร้ า งความสงบสุ ข ในองค์ ก าร โดยศึ ก ษา
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายหรื อกฎระเบี ยบอื่น ๆที่เ กี่ย วข้ องกั บ
การทางานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตในการทางาน
VLE301 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Public Administration 1
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และสานวน
ที่ใช้ใ นการบริหารภาครัฐ เทคนิค การฟั ง พู ด
และฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษจากบทเรี ย น
ออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
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เหตุผล

กลุ่มวิชาเลือก
HPA423 พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
คงเดิม
Labour Relations
ศึ ก ษาหลั กการและแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการ
บริหารแรงงาน ความสั มพันธ์ระหว่ างนายจ้ า ง
และลูกจ้างในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ การ
สร้ า งความสงบสุ ข ในองค์ ก าร โดยศึ ก ษา
กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกัน สั งคมและ
กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การทางานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
VLE301 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชานา
English for Public Administration 1
เนื้อหาของวิชา
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และสานวนที่
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิค
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
การฟั ง พู ด และฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย น
และ 2 มารวมกันเพื่อให้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
เนือ้ หาครบถ้วน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน
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VLE302 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Public Administration 2
ศึ ก ษา และฝึ กทั ก ษะกา รอ่ า นและ เขี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
ภายในหน่ ว ยงานและระหว่ า งหน่ ว ยงาน
รวมทั้งการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัคร
งาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เหตุผล

กลุ่มวิชาเลือก
VLE301 ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชานา
English for Public Administration 1
เนื้อหาของวิชา
ศึกษาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศัพท์และสานวนที่
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เทคนิค
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
การฟั ง พู ด และฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย น
และ 2 มารวมกันเพื่อให้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
เนือ้ หาครบถ้วน
ภาครัฐ การอ่านเอกสาร และการเขียนเอกสาร
และย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง
บังคับ
การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน
HPA348 ผู้ประกอบการทางสังคม
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
Social Entrepreneurs
ศึ กษ า นิ ย า ม แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบการทางสั ง คม ตั ว แบบการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการทางสั ง คม โอกาสในการ
ประกอบการเพื่ อ สั ง คม นวั ต กรรมทางสั ง คม
กระบวนการค้นหาปัญหาการประกอบการทาง
สังคม การตลาดสาหรับ การประกอบการเพื่ อ
สั ง คม การลงทุ น เพื่ อ สร้ า งผลลั พ ธ์ ท างสั ง คม
เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสังคม
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA349 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
Social Enterprise Management
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดาเนินการ
จัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม การประยุกต์หลักการ
บริหารที่จะนาไปใช้ในวิสาหกิจเพื่อสังคม การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรร โดยเน้ น การใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความยั่งยืน
ฝึก การวิ เคราะห์ เขี ย นแผนธุ ร กิจ ของวิ สาหกิ จ
เพื่ อ สั งคม รวมถึ งศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาทั้ งในและ
ต่างประเทศ
HPA351 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารงานคลั งของ
ท้ อ งถิ่ น การจั ด หารายได้ การบริ ห ารรายได้
รายจ่าย และทรัพย์สินของท้องถิ่น กระบวนการ
จัดทางบประมาณท้องถิ่น วินัยการเงินการคลัง
ของท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจทางการคลั ง
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่น
และการคลังระดับชาติ

เหตุผล
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA352 การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิน่
3(3-0-6)
Local Human Resource Management
ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว น
ท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน
การรั บ โอน การเลื่ อ นระดั บ การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การ
ให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ตลอดจนแนวทางในการรักษาระบบคุณ ธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การบริ หารงานบุ ค คล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HPA353 การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Community Enterprise
Management
ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการผลิต
การจัดการตลาด การพัฒนาความเข้มแข็งของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอย่ า งยั่ งยื น โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
การบริหารวิสาหกิจชุมชนของไทย

เหตุผล
รายวิชาใหม่
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA354 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่
3(3-0-6)
Society and Culture of local
Communities
ศึ ก ษาสภาพและบริ บ ทของสั ง คม ตลอดจน
ทรัพยากรของชุมชนในด้านต่าง ทาความเข้าใจ
วัฒนธรรมและองค์ ความรู้ ของชุม ชน บทบาท
และสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
HPA355 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
Local Natural Resources and
Environmental Management
ศึก ษาองค์ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บสิ่ งแวดล้ อ ม
และทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น สถานการณ์ และ
วิ ก ฤตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษา
สารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น
กา ร ป ร ะ เ มิ นส ถ า น ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม บทบาทและสิทธิของชุมชนท้องถิ่น
ในการใช้ ป ระโยชน์ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA428 ประเด็น ร่วมสมัย ทางการจัดการภาครัฐ และ 3(3-0-6)
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
แนวความคิ ด ในทางวิ ชาการ โดยประมวลผล
ความรู้ จ ากแหล่ งข้ อ มู ลจริ ง และการน าเสนอ
ประเด็นจากการศึกษาในรูปแบบการสัมมนาทาง
วิชาการ
HPA435 ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Contemporary Issues in Local
Administration
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
โดยมุ่ งที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษามี แ นวความคิ ด ในทาง
วิชาการ โดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูล
จริ ง และการน าเสนอประเด็ น จากการศึ ก ษา
ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA431 การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
3(3-0-6)
State Enterprise and Public
Organization Management
ศึ ก ษาความหมาย หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์
ประเภท บทบาท และนโยบายการจั ด ตั้ ง
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในประเทศไทย
การจั ด รู ป งานวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไป
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก าร
มหาชน และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ
ในการดาเนินงาน และทิศทางของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนในอนาคต
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA432 การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
3(3-0-6)
High Performance Organization
Management
ศึ ก ษา ความ ห มา ย แนวคิ ด คุ ณลั กษณ ะ
ความสาคัญขององค์การสมรรถนะสูง ปัจจัยหรือ
องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งองค์ ก าร
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 ก ารสมรรถนะสู ง
ตลอดจนปั ญ หาและอุ ป สรรคในการสร้ า ง
องค์ ก ารสมรรถนะสู ง โดยการศึ ก ษาผ่ า น
กรณีศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Sector and Public
Transportation Management
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ
รู ป แบบการจั ด การบริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ
บทบาท อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ทั้งรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ใน
การจั ดบริ การขนส่ งสาธารณะ โดยเน้น ศึก ษา
จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศเป็นสาคัญ
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA436 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study of Local
Government Systems
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด รู ป แบบและ
โครงสร้ า งการจั ด องค์ ก ร รวมถึ งบทบาทและ
อานาจหน้า ที่ ข ององค์ ก รปกครองท้ องถิ่ น ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาการทางการเมื อ งการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ
HPA437 การจัดการชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Urban Community Management
ความหมายและลักษณะของชุมชนเมือง ภารกิจ
หลั ก ในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงทั้งความเจริญและความเสื่อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมือง แนวคิดและ
กระบวนการในการพัฒนาชุมชนเมือง ภาวะผู้นา
กั บ การบริ ห ารชุ ม ชนเมื อ ง และแนวคิ ด หรื อ
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการรูปแบบ
พิเศษในประเทศไทย

เหตุผล
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

210

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มวิชาเลือก
HPA438 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Local Development
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการการ
พัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ใน
การการพั ฒนาท้อ งถิ่ นภายใต้ยุ ทธศาสตร์ และ
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และเงื่อนไขของการ
บริ ห าร รวมถึ ง การเรี ย นรู้ ส ภาพปั ญ หาและ
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการพั ฒ นา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการผ่านกรณีศึกษาต่างๆ
HPA439 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร 3(3-0-6)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Administrative Organization
Performance Evaluation
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรายบุคคลและ
ภาพรวมขององค์กร การเชื่อมโยงกลยุทธ์ของ
องค์กรกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคและ
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น
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กลุ่มวิชาเลือก
HPA440 การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Local Administration in Multi-cultural
Society
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ตลอดจน
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ สั งคมที่ มี ป ระชากรที่ มี
ความแตกต่าง หลากหลายทั้งทางภาษา ศาสนา
ชาติ พั น ธุ์ ความเชื่ อ ประเพณี และค่ า นิ ย ม ที่
ได้มาอยู่ร่วมสังคมหรือพื้นที่เดียวกัน
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แผนบริหารความเสี่ยง
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แผนบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)
การผลิตบัณฑิต
การจัดการและการบริหาร
ทรัพยากร
การวิจัย

ประเภทความ
เสี่ยง
S,F,O
S,F
S
S
O
S,O

ปัจจัยเสี่ยง
การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ
การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อการทาผลงานวิชาการหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ

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

การจัดการและการ
บริหาร
ทรัพยากร
การวิจัย

รายละเอียดความสูญเสีย
(ปัจจัยเสี่ยง)

โอกาสที่จะ
เกิด
(1)

ผลกระทบความ
รุนแรง(2)

ระดับความเสี่ยง

4

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

การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน
- มีผลกระทบในการจัดแผนการเรียนและหมู่เรียนเพื่อให้ได้จานวน
นักศึกษาต่อหมู่เรียนที่เหมาะสมตามเกณฑ์
-กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจา
หลักสูตรเพื่อนาไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลงเนื่องจากการลาออกกลางคัน
-กระทบรายรับของหลักสูตร รวมถึงการบริหารงบประมาณประจา
หลักสูตรเพื่อนาไปจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อย
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย
การพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ
-อาจารย์ขาดการพัฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้ใหม่ๆ
การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อการทาผลงานวิชาการหรือ
บทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ

4

3

3

9

ยอมรับได้

3
3
2

2
2
2

6
6
4

ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้

2

2

4

ยอมรับได้

สูง

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

1

2

3

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร)

การควบคุมที่ควรจะมี

(1)
การรับนักศึกษาไม่ได้จานวนตามแผน

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่
(4)

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ
(6)

(2)
จัด ท าประชาสัม พั นธ์ ห ลัก สู ตรผ่ านช่ องทางการ
สื่อสารแบบบูรณาการทั้งเชิงรุก ออนไลน์ และเน้น
การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย
การคงอยู่ข องนัก ศึก ษาน้อ ยลงเนื่อ งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
การลาออกกลางคัน
อาจารย์ มีตาแหน่งทางวิ ชาการมีสัด ส่ว น วางแผนพัฒนาบุคลากร
น้อย
วางแผนพัฒนาบุคลากร
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนน้อย

(3)




(5)
ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม





ควบคุม

การพั ฒนาความรู้เฉพาะทางและความรู้
ใหม่ๆ
การบริหารจัดการภาระงานด้านอื่นๆ ต่อ
การทาผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยที่
ได้ รั บ การอ้ า งอิ งในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ

วางแผนพัฒนาบุคลากร





ควบคุม

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม
กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์และการได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติและนานาชาติ





ควบคุม
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หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี
ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
× ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
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แผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู่
กิจกรรม
(1)
(2)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

การรับนักศึกษาไม่ได้จานวน
ตามแผน

ประชาสัมพั นธ์เชิ งรุกตามโรงเรีย น ความเสีย่ ง ควบคุม
มั ธ ย ม ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
สูง
มหาวิทยาลัย และพื้นที่เคยมีรุ่นพี่มา
เรารียนและจัดกิจกรรมดึงดูดความ
สนใจ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลง อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่าง ความเสีย่ ง ควบคุม
เนื่องจากการลาออกกลางคัน ใกล้ชิด
ยอมรับได้

อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการ วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
มีสัดส่วนน้อย

ความเสีย่ ง ควบคุม
ยอมรับได้

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมี
สัดส่วนน้อย

ความเสีย่ ง ควบคุม
ยอมรับได้

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

(5)

(6)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ช าระ
ค่ า ล งทะ เบี ย นน้ อ ยกว่ า
จานวนนักศึกษาที่สมัครผ่าน
รอบต่างๆ
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เพิ่มระดับการติดต่อสื่อสาร กรรมการหลักสูตร
ร ะ ห ว่ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
นั ก เรี ย นที่ ม าสมั ค รมากขึ้ น
เ พื่ อ ป ร ะ ค อ ง ใ ห้ อ ยู่ จ น
ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาไม่กล้าปรึกษา
อาจารย์คอยสังเกตุสอบถาม กรรมการหลักสูตร
ปัญหาส่วนตัว
ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาคนอื่ น
ร่วมชั้นเพื่อการดูแลที่ใกล้ชิด
มากขึ้ น พู ด คุ ย ร่ ว มปรึ ก ษา
กับผู้ปกครองหรือครอบครัว
อาจารย์ขาดความตระหนัก ส่งเสริมหรือจัดอบรมให้
กรรมการหลักสูตร
หรือขาดความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
กระบวนการและหลักเกณฑ์ การขอตาแหน่งวิชาการ
ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
ใช้เวลานานในการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุน
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ให้เรียนต่อวุฒิ
ปริญญาเอก และ
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กระบวนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
(1)

การควบคุมที่มีอยู่

ระดับ
ความ
เสี่ยง

(2)

(3)

การ
จัดการ
ความ
เสี่ยง
(4)

การพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทาง
และความรู้ใหม่ๆ

วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ความเสีย่ ง ควบคุม
ยอมรับได้

การบริหารจัดการภาระงาน
ด้านอื่นๆ ต่อการทาผลงาน
วิชาการหรือบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

จัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม
ความเสีย่ ง ควบคุม
กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการ ยอมรับได้
และวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการ
ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(ปัจจัยเสี่ยง)

กิจกรรมการควบคุม
(แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม)

(5)

(6)

อาจารย์ ติ ด ภาระงานอื่ น ๆ
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ กิ จ กรรมความรู้ ไ ม่ ต รง
ต า ม ค วา ม ต้ อง กา ร ข อ ง
อาจารย์
-

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(7)

กระตุ้นให้จบตาม
เวลา
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ กรรมการหลักสูตร
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
อาจารย์ ไ ด้ มี โ อกาสพั ฒ นา
ทักษะความรู้ในวิชาชีพจาก
หน่วยงานที่ชานาญ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม กรรมการหลักสูตร
โครงการพัฒนาผลงาน ช่วย
หาช่องทางการตีพิมพ์
เผยแพร่

ผู้รายงาน ..................
.............................
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร.
วันที่................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
HPA110
HPA208
HPA219
HPA222
HPA218
HPA344
HPA345
HPA347
HPA348
HPA349
HPA428
HPA431
HPA432
HPA404
HPA434

รายวิชา
ทฤษฎีองค์การสาธารณะ
ระบบบริหารราชการไทย
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การไม่
แสวงหากาไร
ผู้ประกอบการทางสังคม
การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประเด็นร่วมสมัยทางทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การจัดการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
การจัดการองค์การสมรรถนะสูง
การบริหารสานักงาน
การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง

ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและ
การจัดการ
(Organization and Management)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้น
ขององค์การ รูปแบบ โครงสร้าง สายการ
บั ง คั บ บั ญ ชาขององค์ ก าร ทั้ ง องค์ ก าร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ
ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ ในองค์การ การพัฒนา
องค์ ก าร เทคนิ ค และการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ การบริหารงานพัส ดุ การบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพ การจั ด การความรู้ แ ละ
องค์การแห่ งการเรียนรู้ การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
ภาวะผู้ น าและการท างานเป็ น ที ม และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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รายวิชา
HPA201 นโยบายสาธารณะ
HPA224 การบริหารโครงการ
HPA433 ภาครัฐกับการจัดการการขนส่งสาธารณะ

HPA221
HPA226
HPA342
HPA343
HPA346
HPA352
HPA423
HPA430
HPA439

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับท้องถิ่น
การพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน
ภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามในองค์การ
การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีในองค์การ
การจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พนักงานสัมพันธ์
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้งถิ่น

ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน มคอ.1
2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ
(Public Policy)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามคร อบคลุ ม
เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การกาหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการสาธารณะ การจั ด ท าโครงการ
สาธารณะ การวางแผน และการบริห าร
โครงการสาธารณะ และการวิเคราะห์และ
ประเมิ น ผลกระทบโครงการสาธารณะ
เป็นต้น
3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม
เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์ ก าร การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร การบริ ห ารค่ า จ้ า ง
เงิ น เดื อ น และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห าร
จั ด การสวั ส ดิ ก า ร นั น ทนาการและ
พนั ก งานสั มพั น ธ์ กฎหมายเกี่ ย วกับ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภ าครัฐ และการ
จั ด การความขั ด แย้ ง ในองค์ ก าร ทั้ ง นี้
องค์ ก ารหมายรวมทั้ ง องค์ ก ารภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือ องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
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HPA101
HPA102
HPA103
HPA105
HPA304
HPA214
HPA109
HPA220
HPA334
HPA225
HPA340
HPA341
HPA405
HPA316
HPA350
HPA354
HPA355
HPA401
HPA402
HPA427
HPA435
HPA309
HPA412
HPA440
HPA441
HPA406
HPA409
HPA408
HPA424

รายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
หลักกฎหมายสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองการปกครองไทย
หลักกฎหมายปกครอง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
หลักสิทธิมนุษยชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล
การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
การปกครองท้องถิ่นของไทย
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น
เตรียมสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
การเตรียมฝึกประสบการณ์รัฐประศาสนศาสตร์
ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประเด็นร่วมสมัยทางการปกครองท้องถิ่น
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การจัดการสาธารณภัย
การบริหารท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้องถิ่น
สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประศาสนศาสตร์
โครงการพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเอกชนสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
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4. กลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นแนวคิ ด และ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
( Public Administrative Concepts
and Theories)
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ มี ค วามครอบคลุ ม
เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ปรั ช ญาการเมื อ ง ความรู้ ท างการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
ภู มิ ภ าคและระดั บ ระหว่ า งประเทศ
กฎหมายมหาชน แนวคิ ด และทฤษฎี ว่ า
ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การคลั ง
และการเงินภาครัฐ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การจั ด การวิ ส าหกิ จ
ชุม ชน ความรู้เ บื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ
มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ กั บ การบริ ห ารภาครั ฐ
การตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริห ารเชิงกลยุ ทธ์การบริห ารสาธารณะ
แนวใหม่ การจั ด ท าและการส่ ง มอบ
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรม
นักบริห าร การปกครองและการบริห าร
ท้องถิ่น เป็นต้น
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HPA426
HPA421
HPA419
HPA356
HPA436
HPA437
HPA438
HPA202
HPA223
HPA351
HPA353

รายวิชา
หลักกฎหมายมหาชนสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์
กฎหมายลักษณะพยาน
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
การจัดการชุมชนเมือง
การพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
การบริหารการคลังและงบประมาณ
การบริหารการเงิน การตลาดในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การบริหารการคลังท้องถิ่น
การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน
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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 ทั้งในส่ ว นกลางและ
ท้ อ งถิ่ น การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรด้ า น
การเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงิน
ขององค์ ก ารภาครั ฐ การบริ ห ารรายได้
ภาครัฐ การบริห ารรายจ่า ยภาครั ฐ การ
คลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหาร
รายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น
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