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สารบญั 
 เรื่อง                   หน้า    
หมวดท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไป 

1 รหสัและชื่อหลกัสตูร                 1 
2 ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา       1 
3 วชิาเอก         1 
4 จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร      1 
5 รูปแบบของหลกัสตูร        1 
6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร  2 
7 ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสตูรคุณภาพและมาตรฐาน   2  
8 อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา     3 
9 ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตวับตัรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒ ิ  4 

การศกึษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
10 สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน       6 
11 สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณา   6 

ในการวางแผนหลกัสตูร  
12 ผลกระทบจาก  ขอ้  11.1  และขอ้  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสตูร   8 

และความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั       
13 ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของ   9 

สถาบนั 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1 ปรชัญา  ความส าคญั  และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร    10 
2 แผนพฒันาปรบัปรุง        12 

 
 หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1 ระบบการจดัการศกึษา       14 
2 การด าเนินการหลกัสตูร       14 
3 หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน       17 
4 องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา) 36 
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สารบญั (ต่อ)  

 เรื่อง                   หน้า     
 5  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั    37 
 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศกึษา     40 
2 การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น      41 
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร 46 

สู่รายวชิา (Curriculum  Mapping) 
 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1 กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)   66 
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา   67 
3 เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร     68 

 
หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

1 การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่      69 
2 การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย ์     69 

 
หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

1 การก ากบัมาตรฐาน        71 
2 บณัฑติ         72 
3 นักศกึษา         72 
4 อาจารย ์         72 
5 หลกัสตูร  การเรยีน  การสอน  การประเมนิผูเ้รยีน    72 
6 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้       73 
7 ตวับ่งชีก้ารด าเนินงาน (Key  Performance Indicators)   75 
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สารบญั (ต่อ)  

 เรื่อง                   หน้า     
หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 

1 การประเมนิประสทิธผิลของการสอน      77 
2 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม      77 
3 การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร   78 
4 การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุง    78 

 
ภาคผนวก          79 
ภาคผนวก ก  ค าอธบิายรายวชิา       80                   
ภาคผนวก ข  ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูรเดมิ  พ.ศ. 2559   122 
  และหลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ.2564  
ภาคผนวก ค  ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลกัสตูรเดมิ  พ.ศ.2559   132 
  และหลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ง  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดบั   171 
  ปรญิญาตร ี พ.ศ. 2555        
ภาคผนวก จ  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ยการวดัและประเมนิผล  180 
  การศกึษา  พ.ศ. 2555  
ภาคผนวก ฉ  ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ยการเทยีบโอน   191 
  ผลการเรยีน  พ.ศ. 2552 และ(ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ช  ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ยการจดัการศกึษา   197 
  ในภาคฤดูรอ้น  พ.ศ. 2550 และ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ซ  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เรื่องการบรหิารงานวชิาการระดบั 200 
  ปรญิญาตร ี พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ฌ  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ   205    
           สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ญ  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการวพิากษ์  (ภายใน) หลกัสตูร   207 
  รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  สาขารฐัประศาสนศาสตร ์
ภาคผนวก ฎ  ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการวพิากษ์  (ภายนอก) หลกัสตูร   209 
  รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  สาขารฐัประศาสนศาสตร์ 
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สารบญั (ต่อ)  

 เรื่อง                   หน้า     
ภาคผนวก ฏ  ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  211 
  หลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ฐ  ความคาดหวงัของผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละปีการศกึษา   222     
ภาคผนวก ฑ  ตาราง  LO  Matrix       227 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564) 

 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ภาควชิาสงัคมศาสตร์ 
  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร  
 ภาษาไทย    : หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย ชื่อเตม็ : รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
 ชื่อย่อ  : รป.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)์   
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ : Bachelor of Public Administration (Public Administration)  
 ชื่อย่อ  : B.P.A. (Public Administration) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกติ 
 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1.รปูแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558 
 5.2. ประเภทของหลกัสูตร 
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทางวชิาการ 
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 5.3. ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทย 
 5.4. การรบัเข้าศึกษา 
 รบันักศกึษาไทยและนักศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  
 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
 5.6. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2559 ก าหนดเปิดสอนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 

  คณะกรรมการวชิาการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร 
ในการประชุมครัง้ที ่8/2563 วนัที ่23 สงิหาคม 2563 
       คณะกรรมการวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 
11/2563  วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
       สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ให้ความเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่
12/2563 วนัที ่7 ธนัวาคม 2563 
        สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเลย อนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่12/2563 วนัที่ 25
ธนัวาคม 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน   
 หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มคีวามพรอ้มเผยแพร่
คุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตรที่สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และมาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
ในปี    พ.ศ. 2566 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
 1. เจา้พนักงานปกครอง (ปลดัอ าเภอ) 
 2 .  ข้า ราชการต า รวจ  เช่น  งานสืบสวน ป้องกันและปราบปรามงานจราจร                      
และสายงานอ านวยการหรอืธุรการ 
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิเคราะห์
โครงการ 
 4. นักจดัการงานทัว่ไป/เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
 5. เจา้หน้าทีบ่รหิารงานบุคคล 
 6. พนักงานองคก์ารบรหิารปกครองทอ้งถิน่/นักส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 7. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 8. งานในองคก์รอสิระ หรอืประกอบอาชพีอสิระ  
 9. นักวชิาการศกึษา/นักกจิการนักศกึษา/นักวชิาการอุดมศกึษา 
 10. นักพฒันาระบบราชการ/นักพฒันาคุณภาพ 
 11. นักพฒันาสงัคม/นักพฒันาชุมชน/นักสงัคมสงเคราะห์ 
 12. พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร    
 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
ท่ี เลขบตัร

ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายธนภัท ร  ใ จ
เยน็ 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
น.บ. 
ร.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์
นิตศิาสตร ์
บรหิารรฐักจิ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2561 
2538 
2543 
2533 
 

2 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายมาณพ  
ประวาลลญัฉกร 

น.บ.ท. 
 
ศศ.ม. 
น.บ. 
ร.บ. 
ภ.บ 

เนตบิณัฑติไทย 
 
รฐัศาสตร ์
นิตศิาสตร ์
รฐัศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติย
สภา 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
2555 
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2550 
2545 
2537 
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ท่ี เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

3 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นางกัลยา ยศค า
ลอื 

D.P.A. 
 
Ed.D. 
 
กศ.ม. 
วท.บ. 

Public Administration 
 
Education Administration 
 
บรหิารการศกึษา 
ส่งเสรมิสุขภาพเดก็ 

University of Northern Philippines, 
Philippines 
University of Northern Philippines, 
Philippines 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 
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2546 
2543 
2541 
 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวอารรีตัน์   
โฮมประเสรฐิ 

รป.ม. 
ศศ.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
บรหิารรฐักจิ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2549 
2544 
 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายเลแกน สุธรรม รป.ม. 
ร.บ. 
รป.บ. 
พธ.บ. 

การปกครองทอ้งถิน่ 
การเมอืงการปกครอง 
การบรหิารทอ้งถิน่ 
การบรหิารรฐักจิ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

2553 
2562 
2559 
2551 
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10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน   
       มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตร 
 11.1. สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            
มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)         
อนัเนื่องจากประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดล้อมและบรบิทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสธารแห่งการเปิด
เศรษฐกจิและการคา้เสร ีความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ ๆ การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุการเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของประเทศในปัจจุบนัที่ยงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลติภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล ้าทางสงัคม เป็นต้น     
ท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 จงึจ าเป็นต้องยดึกรอบแนวคดิและหลกัการใน
การวางแผนทีส่ าคญัโดยการน้อมน าและประยุกต์ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และเน้น
คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมสี่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสรมิแนวคดิการปฏิรูป
ประเทศ และการพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข รวมทัง้การ
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 ในการขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มติิส าคญั คอื    
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการ
ขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์
และนวตักรรม และ (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ 
 ในการบรหิารจดัการภาครฐั ระบบราชการและองค์กรเอกชนถือเป็นกลไกส าคญั        
ในการขบัเคลื่อนทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ การเมอืงและสังคม โอกาสในการที่ประเทศจะพฒันาให้
ก้าวหน้าทดัเทยีมหรอืก้าวล ้ากว่านานาอารยประเทศจึงขึ้นอยู่กบัความสามารถในการปรับตัว           
ทัง้ในระบบกลไกและเครื่องมอืของรฐัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะบุคลากรในองคก์รดังกล่าวขา้งตน้ทีจ่ะต้องมอีงคค์วามรู้        
ที่พร้อมในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างชาญฉลาดรู้เท่าทันกับบริบทของการ
เปลีย่นแปลงเหล่านัน้ 
  ดงันัน้ การปรบัปรุงหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติในครัง้นี้ นับได้ว่าเป็นการ
เตรยีมบุคลากรของประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นให้มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ              
ในการประยุกต์ การเปลี่ยนผ่านระหว่างความรู้สากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น                
ทัง้ในแง่ของการบริหารจดัการการส่งเสริมและการเป็นผู้น าองค์กร การมีวิสยัทศัน์ในการน า



7 
 

องค์กรที่ตนมีส่วนร่วมให้มกีารพฒันาอย่างสอดประสานกลมกลืนกับสงัคมในยุคโลกาภิวตัน์      
มคีุณธรรมจรยิธรรมที่ดใีนการเขา้สู่ภารกจิส าคญัที่จะเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงทางสงัคมน าพา
ใหป้ระชาชนและชุมชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  
 นอกจากความส าเรจ็ทีค่าดหวงัดงักล่าวแลว้ การพฒันาบุคลากรเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ที่มีคุณภาพยังสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 จะต้องยกระดบั
คุณภาพอุดมศกึษาไทยเพื่อผลติและพฒันาบุคลากรทีม่คีุณภาพ และพฒันาศกัยภาพอุดมศกึษา
ในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในยุค
โลกาภิวตัน์รวมทัง้สนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยนืของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 
การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ รวมทัง้ยังสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เ ป็น
สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อการพฒันาท้องถิ่น ที่จะต้องผลติบณัฑติที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม ส านึกใน
ความเป็นไทย มคีวามรกั และผูกพนัในท้องถิ่นอีกทัง้ยงัส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติในชุมชน
เพื่อให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ จุดเด่นของหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร
บัณฑิตที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่นี้ เพื่อให้ผู้เรียนจะได้มีองค์ความรู้ใหม่ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ของโลก          
 11.2. สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
 การวางแผนพฒันาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิตในครัง้นี้ได้มุ่งที่จะสร้าง
บัณฑิตที่เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่พร้อมจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขการ
ด าเนินการภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนอย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะในบรบิททางสงัคม
และวฒันธรรมที่ประชาชนมกีารตื่นตวัในการมสี่วนร่วมทางการเมอืงทัง้ในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถิน่ ความใกลช้ดิระหว่างรฐัและประชาชนมรีะดบัเพิม่ขึน้อย่างไม่เคยมมีาก่อน ท าใหเ้สน้แบ่ง
ระหว่างอ านาจรฐัและประชาสงัคมเริม่ลดน้อยลง และเป็นสงัคมทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจก าหนดนโยบายสาธารณะในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจาก
การเตรียมบุคลากรทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์ในระดบัสูงครัง้นี้ยงัส่งผลสมัฤทธิโ์ดยตรงต่อ
ความส าเร็จในพันธกิจทางสังคมของรฐัที่จะต้องมอบและกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นตาม
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญอย่างแทจ้รงิ การผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพสงูเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งและมี
ความรบัผิดชอบสูง จึงถือเป็นภารกิจที่ส าคญัที่จะต้องรีบกระท าอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทนักบั
บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีพ่รอ้มจะเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการผลติบุคลากร
ทางการบรหิารภาครฐัรุ่นใหม่ในส่วนภูมภิาคให้มคีวามรู้เท่าทนักบักระแสของแนวความรู้ใหม่
ทางการบรหิารรฐักิจทีใ่หค้วามส าคญักบั การมสี่วนร่วมของประชาชน และชุมชนลดการสัง่การ
และตรวจสอบอ านาจรฐัในแนวดิง่เขา้สู่แนวราบมากขึ้นซึ่งนับวนัจะให้ความส าคญักบัการเมอืง
ภาคประชาสงัคมสูงส าหรบัในอนาคตอนัใกล้ ทรพัยากรในการบรหิารองคก์รจะมปีรมิาณจ ากดั
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มากขึน้จงึจ าเป็นตอ้งอาศยักลยุทธห์รอืรูปแบบการบรหิารทีมุ่่งเน้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการอย่างมธีรรมาภบิาล พรอ้มรบัการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนทีจ่ะตอ้งมารว่ม
เป็นเครอืข่ายในการบรหิาร ทัง้หมดนี้ เป็นเหตุผลส าคญัซึ่งเป็นแรงผลกัดนัที่ท าให้สาขาวชิารฐั
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จะต้องมีการพฒันาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร
บณัฑติขึน้รองรบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และท าใหผู้เ้รยีนหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ
ที่จะจบการศกึษาไปเป็นผู้บรหิารหรอืผู้น าองคก์รในอนาคตมคีวามสามารถในการบรหิารระบบ
ราชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมในปัจจุบนั 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบั
พนัธกิจของสถาบนั 
 12.1. การพฒันาหลกัสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทัง้บริบทของการพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม จงึจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติใหเ้ท่าทนักบัการ
เปลีย่นแปลงดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 11.1 และ 11.2 เพื่อเตรยีมพรอ้มในการสร้างและพฒันาคน
อนัเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการพฒันาประเทศให้มคีวามพร้อมที่จะสามารถปฏบิัติงานในการ
บรกิารชุมชนและสงัคมต่อไป จงึท าให้สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
จ าเป็นต้องมกีารพฒันาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สามารถผลติบัณฑติให้มี
ลกัษณะดงัต่อไปนี้  
 1) เป็นนักบริหารงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่มีความสามารถ
ทางดา้นการบรหิารจดัการสมยัใหม่ และมคีุณธรรมทีจ่ะน าความรูไ้ปท าประโยชน์ใหส้งัคม 
 2) เป็นผู้น าองค์การ ผู้น าชุมชน และผู้น าสงัคมสมยัใหม่ที่กระหายในองค์ความรู้
ใหม่ทีท่นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก  
 3) มีความรู้ด้านสังคมการเมืองและเทคนิคการบริหารแบบใหม่ ส านึกใน               
หลกัธรรมาภิบาลและสาธารณะ อีกทัง้สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคตอย่างมรีะบบ  
 4) มทีศันคติที่ดตี่อความหลากหลายทางวฒันธรรม (Pluralism) รบัฟัง/เคารพต่อ
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ตลอดจนมวีฒันธรรมการบรหิารแบบประชาธปิไตย 
 5) เป็นผูน้ าองคก์ารทีส่ามารถใชห้ลกัการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคใ์นการบรหิารความ
ขดัแยง้ภายในและระหว่างองคก์ารได ้ 
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 12.2. ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  
  สอดคลอ้งกบัปรชัญาของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยในการเป็นสถาบนัอุดมศกึษา    
เพื่อการพฒันาท้องถิ่น และมีพนัธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ สรา้งสรรคแ์ละถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่ทอ้งถิน่และประเทศชาตใินภาพรวมได้ 
 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั             
(เช่น  รายวชิาทีเ่ปิดสอนเพื่อใหบ้รกิารคณะ/ภาควชิาอื่น  หรอืตอ้งเรยีนจากคณะ/ภาควชิาอื่น) 
 แผนความร่วมมอืหรอืประสานงานร่วมกบัภาควชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหลกัสตูรนี้มรีายวิชา       
ทีก่ าหนดใหน้ักศกึษาในหลกัสตูรอื่นเรยีน เช่น 
 13.1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิาภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์                             
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดสอนโดย           
ส านักการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
 13.2. หมวดวชิาเลอืกเสร ีตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  
 13.3. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรเปิดสอนให้กบันักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์             
รายวชิาการเมอืงการปกครองไทย และรายวชิาการปกครองทอ้งถิน่ไทย  
 13.4. การบริหารจดัการโดยคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จะเป็นผู้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนและจะจัดให้ทาง
คณะกรรมการหลกัสตูรเป็นผูจ้ดัอาจารย/์ผูท้รงคุณวุฒ ิตามรายวชิานัน้เป็นผูท้ าการสอน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  
 1.1. ปรชัญา 
 มุ่งผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู้่คุณธรรม สามารถน าองคค์วามรู้สมยัใหม่มาประยุกต์ใช้     
กบัการบรหิารงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนการบรหิารการพฒันาท้องถิ่นด้วยธรรมาภิบาล
เพื่อบรกิารสงัคม 
 1.2. ความส าคญั 
 จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทัง้ในและต่างประเทศที่อยู่ในยุค Digital 
Disruption มกีารเปลีย่นแปลงต่าง ๆ เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 
และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทัง้หมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครฐัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้                
ท า ให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่ องในหลายประเด็น อาทิ                  
ปรชัญาของการบรหิารงานภาครฐั ระบบของการบรหิารงานภาครฐั เป็นตน้ ซึง่การเปลีย่นแปลง
เหล่านี้แสดงออกใหเ้หน็อย่างชดัเจนในรูปของการปฏริูประบบราชการทีก่ระท ามาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบนันี้ หรอืแม้กระทัง่คุณลกัษณะ หน้าที่ของผู้บรหิารงานภาครฐัที่ต้องเปลี่ยนไปจาก
เดมิ นอกจากนี้ สภาพการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ดงักล่าว ยงัได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครฐั ท าให้เกิดการปรบัปรุง 
พฒันา ตลอดจนสรา้งแนวคดิในการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ขึน้มา   
 ดังนั ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตซึ่งตระหนักใน
ความส าคญัในหน้าที่การผลติบณัฑติทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการ
บริหารงานภาครฐั และความเป็นอยู่ของสงัคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรบัปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑติทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนการน าความรู้ไปใช้
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทัน
สภาพการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาตอิย่างเหมาะสมต่อไป 
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 1.3. วตัถปุระสงค ์ 
 เพื่อผลติบณัฑติดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ใหม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 1.3.1. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                
มคีวามสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทัง้สร้างนวตักรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและ
ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตรไ์ด้  
 1.3.2. มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้องค์ความรูท้าง     
รฐัประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนน าทกัษะทางการวจิยัมาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาทีม่คีวามเป็นพลวตั และ                  
มคีวามสลบัซบัซอ้นได ้อนัน าไปสู่การสรา้งนวตักรรมทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
 1.3.3. มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม และสามารถ
ปรบัวิถีชีวิตภายใต้ความขดัแย้งทางค่านิยม รวมทัง้มีการพฒันานิสยัและการปฏิบัติตนตาม
ศลีธรรม 
 1.3.4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มภีาวะผูน้ าในทางวชิาการและสามารถแสดง
ความเหน็        เชงิวพิากษ์บนฐานแนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 
 1.3.5. มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงมคีวามรู้ความสามารถใช้เครื่องมอืในทางสถิติขัน้พื้นฐานในการแก้ปัญหา   
ทางการวจิยัได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้สามารถใช้เครื่องมอืทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวเิคราะห์
ปรากฏการณ์ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ด้ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
รวมทัง้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

1) มกีารติดตามประเมนิผลหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอ          
ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี                      
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ     
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณะ และมีผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ
ทุกปี 

2) พฒันาอาจารยใ์หม้ศีกัยภาพในการผลติบณัฑติทีม่ี
คุณภาพ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้รับการ
พฒันาความรูท้างวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสน
ศาสตร ์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้รับการ
พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้การวดัและการประเมนิผลการเรยีน 
3) จดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างคณาจารย์
เพื่อพฒันากระบวนการการเรยีนการสอนร่วมกนั 

1) อาจารย์ร้อยละ 80 ได้รบัการพฒันาความรู้ทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
เป็นประจ าทุกปี 
2) อาจารย์ร้อยละ 25 ผ่านการอบรมหลักสูตร
เกีย่วกบัการสอนแบบต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี 
3) มจี านวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
คณาจารยท์ีม่กีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3) การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา           
มคีวามรู้ความสามารถในการบรหิารจดัการเชงิบูรณา
การ และสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกต์ใชไ้ด้ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วชิาการ 
2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการวิเคราะห์ 
สงัเคราะหแ์ละน าไปประยุกต์ใช ้
3) จดัสมัมนาทางวิชาการเพื่อพฒันานักศึกษาให้มี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
4) ก าหนดประเดน็ในการท าวจิยัของนักศกึษา 
5) การพัฒนานักศึกษาในการจัดท าบทความวิจยั 
เพื่อเผยแพร่ผลงานส าหรบันักศกึษาและอาจารย์ 

1) คุณวุฒแิละจ านวนของอาจารยผ์ูส้อน 
2 )  ร้ อ ยละของนั กศึกษาที่ มีค วามก้ า วหน้ า              
ในกา รปฏิบัติ ง านหรือ  ความพึงพอ ใจของ
ผูป้ระกอบการทีม่ตี่อนักศกึษา 
3) ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับในทุก
ระดบัทัง้องคก์รและระดบัชาต ิ
4) มกีารจดัสมัมนาทางวชิาการ 
5) รอ้ยละบณัฑติทีจ่บการศกึษา 

4) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ        
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
ของโลก และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมืองของโลกและของประเทศอย่าง
สม ่าเสมอโดยคณะกรรมการบรหิาร และคณาจารย์
ของหลกัสตูร 
2) ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของ
องคก์ารตน้สงักดัและผูใ้ชบ้ณัฑติ 

1) เอกสารปรบัปรุงหลกัสตูร 
2)  รายงานผลการศึกษาความต้องการและ         
ความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ใช้
บณัฑติ 
3) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อความรู้
ความสามารถและทกัษะในการบรหิาร/ปฏิบัติงาน
ของบณัฑติโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัด ี
4) ผลจากการวจิยัหลกัสตูร 

 



14 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1. ระบบการศึกษา   
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ             
1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง 
หมวด 5) 
      1.2. การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   ก าหนดใหม้รีะยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกติ              
และใช้ระยะเวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย                ว่าด้วยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการจดัการศกึษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช) 
       1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง  หมวด 5) 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1. วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคเรยีนที ่1      เดอืนมถิุนายน – ตุลาคม 
 ภาคเรยีนที ่2      เดอืนพฤศจกิายน – มนีาคม 
 ภาคฤดูรอ้น        เดอืนเมษายน – พฤษภาคม 
 ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษา        
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1. ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/เทยีบเท่า  
 2.2.2. มคีุณสมบตัิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วย
การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1. นักศกึษาที่สมคัรเรยีนในหลกัสตูรมทีกัษะทางการใช้ภาษาองักฤษค่อนขา้ง
ต ่า 
 2.3.2. นักศึกษาที่สมคัรเรียนในหลักสูตรมทีกัษะทางการใช้คอมพวิเตอร์ในการ
คน้ควา้ค่อนขา้งต ่า 
 2.3.3. นักศกึษาทีส่มคัรเรยีนในหลกัสตูรมปัีญหาการปรบัตวัในการศกึษา 
ในระดบัอุดมศกึษา  
     2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 กรณีนักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการใช้
คอมพวิเตอร ์    ใหจ้ดัการอบรมใหก้่อนเริม่ภาคการศกึษาแรก 
 2.4.1. พฒันานักศกึษาแรกเขา้โดยการจดัโครงการพฒันานักศกึษาในศตวรรษที่  
21 เช่น โครงการอบรมทางดา้นภาษาและคอมพวิเตอร์ 
 2.4.2. พัฒนานักศึกษาโดยจดัโครงการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวใน
การศกึษา      ในระดบัอุดมศกึษาส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที ่1    
 2.5. แผนการรบันักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี   
 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศกึษา   ในแต่ละปีการศกึษาในระยะเวลาของการด าเนินการหลกัสตูร 5 ปี 
 

ชัน้ปี 
จ านวนนกัศกึษาทีร่บัในแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชัน้ปีที ่1 160 160 160 160 160 
ชัน้ปีที ่2 - 160 160 160 160 
ชัน้ปีที ่3 - - 160 160 160 
ชัน้ปีที ่4 - - - 160 160 
รวม 160 320 480 640 640 

จ านวนทีค่าดว่า
จะส าเรจ็
การศกึษา 

- - - 160 160 

 
 
 
 



16 
 

 2.6. งบประมาณตามแผน 
ปีงบประมาณ     2564     2565     2566     2567     2568 
งบบุคลากร 3,100,000.00 3,210,000.00 3,340,000.00 3,450,000.00 3,600,000.00 
งบด าเนินการ 200,000.00 250,000.00 300,000.00 360,000.00 430,000.00 
งบลงทุน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวม 3,500,000.00 3,660,000.00 3,840,000.00 4,010,000.00 4,230,000.00 
รวมเฉลี่ยต่อ
คนต่อปี 700,000.00 732,000.00 768,000.00 802,000.00 846,000.00 

 
หมายเหตุ : เฉลีย่จากอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 5 คน 
      ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวั..........17,000...............บาท/คน/ปี 
  

  2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 2.8 ก า ร เ ที ยบ โอนห น่ วย กิ ต  ร า ย วิ ช า แล ะก า รล งทะ เ บี ยน เ รี ยน ข้ าม
สถาบนัอดุมศึกษา (ถ้ามี) 
 นักศกึษาทีเ่คยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน หรอืเคยศกึษานอกระบบหรอื            
มปีระสบการณ์ หรอืเคยศกึษาตามอธัยาศยั เมื่อเขา้ศกึษาในหลกัสตูรนี้สามารถเทยีบโอนหน่วย
กิตได้โดยหลกัเกณฑ์ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วย
การเทยีบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2552 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก ฉ)   
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3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1. หลกัสูตร 
 3.1.1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกติ  
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 (เกณฑ์ มคอ. 1) โครงสร้างหลกัสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 

ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษาเพื่อการสือ่สาร  10 หน่วยกติ 
2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์  6 หน่วยกติ 
3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์  6 หน่วยกติ 
4) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และ เทคโนโลย ี

 
8 หน่วยกติ 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 94 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาแกน  30 หน่วยกติ 
2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นบงัคบั  30 หน่วยกติ 
3) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้นเลอืก  27 หน่วยกติ 
4) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี/ 
สหกจิศกึษา 

 7 หน่วยกติ 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
130 หน่วยกิต 
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 3.1.3.รายวิชา 
 1) การก าหนดรหสัวชิาของหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ใชร้ะบบตวัเลข     
7 หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมอืนของมหาวิทยาลัยราชภฎัที่ใช้อยู่เดมิ กล่าวคือ ใช้ระบบ 
ISCED  (International Standard Classification of Education) ดงันี้ 
 

 

 
    ล าดบัก่อนหลงั 
    ลกัษณะเนื้อหาวชิา 
    ระดบัการศกึษา/ระดบัความยากง่าย/ชัน้ปีทีค่วรเรยีน 
    หมวดวชิาหรอืหมู่วชิา 
 

 2) หมายเลข 1-2-3 : เลขรหสัหลกัสตูรสาขาวชิา (255.........) 
 3)  หมายเลข 4     : ก าหนดระดบัชัน้ปีหรอืระดบัความยากงา่ยและระดบั

การศกึษาทีค่วรเรยีนไว ้ดงันี้ คอื 
 1=  ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 
  2=  ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่2 
  3 = ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 
  4  =ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 
 4) หมายเลข 5 : ลกัษณะเนื้อหาวชิา ตามกลุ่มวชิาในสาขาวชิานัน้ 
  1) กลุ่มวชิาองคก์ารและการจดัการ  

 (255-1--) 
  2) กลุ่มวชิานโยบายสาธารณะ            (255-2--) 
  3) กลุ่มวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์  (255-3--) 
  4) กลุ่มวชิาทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 

 (255-4--) 
  5) กลุ่มวชิาการคลงัและงบประมาณ  (255-5--) 
  

 5. หมายเลข 6-7 : ล าดบัก่อนหลงัการเรยีน 
 
 
 
 

1-2-3 4 5 6-7 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    เรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร  เรียนจ านวน  10  หน่วยกิต 
วิชาบงัคบั  บงัคบัเรียน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
0001102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
0001104 การฟัง-พดู ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี  4  หน่วยกิต 
0001103 สารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้ 2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
0001105 การอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษ เพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
0001106 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารวฒันธรรม  2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication) 
0001107 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
0001108 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์เลือกเรียนจ านวน  6 หน่วยกิต  
โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา 2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
0002102 จติวทิยาเพื่อการพฒันาตน 2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
0002103 สุนทรยีภาพของดนตรกีบัชวีติ 2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation)  
0002104 ศลิปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
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0002105 สุนทรยีภาพการแสดง  2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
0002106 สมาธเิพื่อพฒันาชวีติ 2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ เรียนจ านวน  6 หน่วยกิต 
วชิาบงัคบั   บงัคบัเรยีน 2 หน่วยกติ ดงันี้ 
0003107 ความเป็นพลเมอืงทีด่ ี 2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship)  
วชิาเลอืก โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี้  4  หน่วยกติ 
0003101 ระบบสงัคมไทย 2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
0003102 ระบบสงัคมโลก 2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
0003103 ธุรกจิกบัชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
0003104 ไทเลยศกึษา 2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
0003105 ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซยีน 2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
0003106 เศรษฐกจิในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
0003108 กฎหมายในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Law in Daily Life) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เรียนจ านวน  8 หน่วยกิต  
โดยเลอืกจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0004101 การคดิและการตดัสนิใจ 2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
0004102 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์ าหรบัชวีติประจ าวนั  2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life)      
0004103 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 
 (Exercise for Health)    
0004104 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชวีติ 2(2-0-4) 
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 (Science and Technology for Quality of Life) 
0004105 วทิยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Science for Health) 
0004106 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรกัษาเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
                (Household Appliances Maintenance Techniques) 
0004108 การปลูกพชืและเลี้ยงสตัวใ์นชวีติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    เรียนไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาแกน   บงัคบัเรียน 30 หน่วยกิต 
2551401  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Political Science) 
2551402  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Public Administration)  
2551403  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (Introduction to International Relations) 
2551404  ระบบการบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Public Administration System) 
2552101  ทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Organization Theory) 
2552201  นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Policy) 
2553402   เทคนิคการบรหิาร 3(3-0-6) 
 (Administrative Techniques  
2553301  การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 3(3-0-6) 
 (Public Human Resource Administration) 
2553501  การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 (Fiscal and Budgeting Administration) 
2554401  การบรหิารการพฒันา 3(3-0-6) 
 (Development Administration) 
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคบั บงัคบัเรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
โดยใหเ้รยีนรายวชิาต่อไปนี้ 
2551405  การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Politics and Government) 
2552202  หลกัและเทคนิคการวางแผน 3(3-0-6) 
 (Planning Principle and Techniques) 
2552408  กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
 (Criminal Law 1) 
2553401  การปกครองทอ้งถิน่ไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Local Government) 
2553412 รฐัประศาสนศาสตรก์บัการจดัการภยัพบิตัิ 3(3-0-6) 
  (Public Administration and Disaster Management) 
2553414  นวตักรรมและการจดัการการเปลีย่นแปลงภาครฐั 3(3-0-6) 
 (Innovation and Public Change Management) 
2553417  กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 3(3-0-6) 
 (Criminal Procedure) 
2554402  ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Public Administration) 
2554403  สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Seminars in Public Administration) 
2554405 กฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 3(3-0-6) 
 (Administrative Law and Procedure) 
 
3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาองคก์ารและการจดัการ 
2553101 การจดัการเชงิกลยุทธใ์นภาครฐั 3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Public Sector)   
2553102 พฤตกิรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั 3(3-0-6) 
 (Public Organization Behavior and Culture 
2553103 การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management and Learning Organization) 
2553104 การพฒันาองคก์ารและการจดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 
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 (Learning Organization Development and Management) 
2553105 สนัตวิธิศีกึษากบัการจดัการความขดัแยง้ 3(3-0-6) 
 (Peace Studies and Conflict Management) 
2554101 ระเบยีบงานสารบรรณและการบรหิารงานพสัดุ 3(2-2-5) 
 (Correspondence Regulations and Purchase Maintenance) 
 
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
2553201 การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Policy Analysis) 
2553202 การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ  3(3-0-6) 
 (Project Analysis and Management) 
2553203 การวางแผนเชงิกลยุทธใ์นภาครฐั 3(3-0-6) 
 (Strategic Planning in Public Sector) 
กลุ่มวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
2553302 การประเมนิสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย ์   3(3-0-6) 
 (Competency Assessment and Human Capital Development) 
2553303 แรงงานสมัพนัธ ์ 3(3-0-6) 
 (Labour Relations) 
2553304 การบรหิารค่าตอบแทนและการบรหิารคนเก่ง 3(3-0-6) 
 (Compensation and Talent Management) 
2553305 การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์ 3(3-0-6) 
 (Human Capital Management in Globalization) 
2553306 ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Leadership and Ethics for Public Administrators)   
กลุ่มวิชาทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2551406 สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ 3(3-0-6) 
 (Political Institutions and Constitution) 
2552401 ปรชัญาการเมอืงและทฤษฎกีารเมอืงร่วมสมยั 3(3-0-6) 
 (Political Philosophy and Contemporary Political Theories) 
2552402 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (English for Public Administration) 
2552404 การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้3(3-0-6) 
 (Politics and Government in Southeast Asia) 
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2552405 การเมอืงและชาตพินัธุใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Politics and Ethnicity in Southeast Asia) 
2552406 ความสมัพนัธแ์ละนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ 
 ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง       3(3-0-6) 
 (Relations and Foreign Policies of Greater Mekong Sub-region) 
2552407 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (The Major Powers and Southeast Asia) 
2552409 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
 (Criminal Law 2) 
2553403 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี 3(3-0-6) 
 (Good Governance) 
2553404 ระบบสารสนเทศส าหรบันักบรหิาร 3(3-0-6) 
 (Management Information System) 
2553405 การจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 3(3-0-6) 
 (New Public Management and Sustainable Development) 
2553406 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 
 (Politics Economics Society and Culture of Local Community) 
2553407 การบรหิารและการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Local Government and Administration) 
2553408 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 
 (Local Wisdom and Local Administration) 
2553409 การบรหิารรฐักจิเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Public Administration) 
2553410 การพดูในทีชุ่มชนส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 (Public Speaking for Public Administrators) 
2553411 การบรหิารงานรฐัวสิาหกจิไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Public Enterprise Administration)    
2553413 การจดัการท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย 3(3-0-6) 
 (Local Tourism Management in Loei Province) 
2553415  นิเวศวทิยาทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Ecology of Public Administration) 
2553416  เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Political Economy) 
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2553418  กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 
 (Law of Evidence) 
2554404   การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท 3(3-0-6) 
 (Urban and Rural Development Administration)  
กลุ่มวิชาการคลงัและงบประมาณ 
2553502 การบรหิารการเงนิและการคลงัทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 
 (Local Financial and Fiscal Administration) 
2553503 นโยบายการเงนิและการคลงั 3(3-0-6) 
 (Monetary and Fiscal Policy) 
 
4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7    หน่วยกิต 
  ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพยีงกลุ่มเดยีว 
 1.  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์ 7    หน่วยกิต 
2554406 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์ 1(90)    
 (Pre-Field Experience in Public Administration) 
2554407 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์ 6(540)  
 (Field Experience in Public Administration) 
  
 2.  กลุ่มสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต 
2554408 เตรยีมสหกจิศกึษา           1(90)                    
 (Pre - Cooperative Education) 
2554409 สหกจิศกึษา 6  หน่วยกติ              
 (Cooperative Education)  
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย โดยไม่ซ ้ากบัรายวชิา
ทีเ่คยเรยีนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหเ้รยีนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑก์าร
ส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้ 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 
วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 

Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 2551401  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์ 
2551402 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรฐัประศาสน
ศาสตร ์ 
2551403 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ      

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

 
3(3-0-6) 

รวม 15 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 

วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 2551404 ระบบการบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 
วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2551405 การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 
วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) Xxxxxxx  xxxxxx 

Xxxxxxx  xxxxxx 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีท่ี 2 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 
วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 

Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 2552101 ทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่ 
2552201 นโยบายสาธารณะ 

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

วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2552408 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) Xxxxxxx  xxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 18 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 

วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2552202   หลกัและเทคนิคการวางแผน 
2553417  กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
2553401  การปกครองทอ้งถิน่ไทย 

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

วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

3(x-x-x)  
3(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 3 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 
วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 

Xxxxxxx  xxxxxx 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 2553501  การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ 
2553301  การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 

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

วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2553412  รฐัประศาสนศาสตร์กับการจดัการภัย
พบิตั ิ
2553414   นวัตก รรมและกา รจัดก า ร ก า ร
เปลีย่นแปลงภาครฐั 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) Xxxxxxx  xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 19 

 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 

วชิาศกึษาทัว่ไป Xxxxxxx  xxxxxx 
Xxxxxxx  xxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

วชิาแกน 2553402 เทคนคิการบรหิาร 
2554401 การบรหิารการพฒันา 

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

วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2554405 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 

3(3-0-6) 

วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) Xxxxxxx  xxxxxx 3(x-x-x) 
เลอืกเสร ี Xxxxxxx  xxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 19 
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ปีท่ี 4 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 

วชิาเฉพาะดา้น (บงัคบั) 2554402 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
2554403 สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 

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

วชิาเฉพาะดา้น (เลอืก) xxxxxxx    xxxxxx 
xxxxxxx    xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เลอืกเสร ี xxxxxxx    xxxxxx 3(x-x-x) 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
/ 
สหกจิศกึษา 

2554406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐั
ประศาสนศาสตร ์ 
หรอื  2554408 เตรยีมสหกจิศกึษา      

 
1(90) 
1(90) 

รวม 16 
 
 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มวิชา รหสัวิชา – รายช่ือวิชา หน่วยกิต 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
/ 
สหกจิศกึษา 

2554407 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสน
ศาสตร ์
หรอื  2554409  สหกจิศกึษา 

 
6(540) 

6 
รวม 6 

 
 3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก. 
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 3.2. ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
 3.2.1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ท่ี เลขบตัร

ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายธนภัท ร  ใ จ
เยน็ 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
น.บ. 
ร.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์
นิตศิาสตร ์
บรหิารรฐักจิ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2561 
2538 
2543 
2533 
 

2 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายมาณพ  
ประวาลลญัฉกร 

น.บ.ท. 
 
ศศ.ม. 
น.บ. 
ร.บ. 
ภ.บ 

เนตบิณัฑติไทย 
 
รฐัศาสตร ์
นิตศิาสตร ์
รฐัศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์

ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่ง เนติบณัฑติย
สภา 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
2555 
2548 
2550 
2545 
2537 
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ท่ี เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

3 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นางกัลยา ยศค า
ลอื 

D.P.A. 
 
Ed.D. 
 
กศ.ม. 
วท.บ. 

Public Administration 
 
Education Administration 
 
บรหิารการศกึษา 
ส่งเสรมิสุขภาพเดก็ 

University of Northern Philippines, 
Philippines 
University of Northern Philippines, 
Philippines 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 

 
2549 
 
2546 
2543 
2541 
 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวอารรีตัน์   
โฮมประเสรฐิ 

รป.ม. 
ศศ.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
บรหิารรฐักจิ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2549 
2544 
 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายเลแกน        สุ
ธรรม 

รป.ม. 
ร.บ. 
รป.บ. 
พธ.บ. 

การปกครองทอ้งถิน่ 
การเมอืงการปกครอง 
การบรหิารทอ้งถิน่ 
การบรหิารรฐักจิ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

2553 
2562 
2559 
2551 
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ท่ี เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

6 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายสุรพงษ์                
พนัชะโก 

D.P.A. 
 
Ed.D. 
 
ค.ม. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

Public Administration 
 
Education Administration 
 
บรหิารการศกึษา 
รฐัศาสตร ์
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

University of Northern Philippines, 
Philippines 
University of Northern Philippines, 
Philippines 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
วทิยาลยัครูอุดรธานี 

 
2549 
 
2546 
2530 
2550 
2523 

7 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายทรพัยอ์นันต์  
พละบุตร 

รป.ม 
ร.บ. 
วศ.บ 

นโยบายสาธารณะ     
รฐัศาสตร ์
วศิวกรรมโยธา   

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี  

2550 
2555 
2546 

8 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวกุลขณิษฐ์ 
อดริุจโชตสิริ ิ

ร.ม. 
ศศ.บ. 

รฐัศาสตร ์
รฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2555 
2547 
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ท่ี เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

9 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายธรีวฒัน์   
วงศ์วรญัญู 

รป.ม. 
ร.บ. 

นโยบายสาธารณะ 
บรหิารรฐักจิและกจิการสาธารณะ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2554 

10 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายมนตร ีค าวนั ร.ม. 
ร.บ. 

การเมอืงการปกครอง 
การเมอืงการปกครอง 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2560 
2555 
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 3.2.1. อาจารยพิ์เศษ 
ท่ี เลขบตัร

ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ นายจรญั  สายป่ิน Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Social Science 
รฐัศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์

Magadh University India 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 

2552 
2548 
2544 

2 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายสุรศกัดิ ์ 
รกัขพนัธ ์ 
ณ หนองคาย 

D.P.A. 
 
Ed.D. 
 
สส.ม. 
 
ค.บ. 

Public Administration 
 
Education Administration 
 
สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ใ น
กระบวนการยุตธิรรม 
การบรหิารโรงเรยีน 

University of Northern Philippines, 
Philippines 
University of Northern Philippines, 
Philippines 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วทิยาลยัครูอุดรธานี 

 
2549 
 
2546 
 
2541 
2526 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ พ.ต.อ.ศานุวงษ์   
คงคาอนิทร ์

รป.ม 
รป.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
 รฐัประศาสนศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจสามพราน 

2549 
2545 
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ท่ี เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ
ระดบั 

อดุมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายกติตพิฒัน์  
ทวชิาตวิรบุตร 

รป.ม. 
รป.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเ์กษม 

2549 
2547 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาววรีานร ี 
ตยิะบุตร 

รป.ม.  
ร.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2557 
2554 

6 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายกรณัย ์ 
กณัจะนะ 

รป.ม. 
รป.บ. 

รฐัประศาสนศาสตร ์
รฐัประศาสนศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเ์กษม 

2550 
2545 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าท างานจริง ดังนัน้ 
หลกัสูตร จงึจดัให้มกีารฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร์เพื่อให้นักศกึษาได้รบั
ประสบการณ์การท างานในระบบราชการ การท างานร่วมกบัคนอื่นและทราบระเบยีบขัน้ตอนและ
วิธีปฏิบัติงานในระบบราชการจริงเพื่อจะน าความรู้ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงานไปใ ช้เป็น
ประโยชน์  เมื่อได้เข้ารบัราชการและเข้าท างานในภาคเอกชน โดยมีหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกบัสหกิจศกึษา กระบวนการและขัน้ตอนของสหกิจศกึษาระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสหกจิ
ศกึษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน การเลอืกสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐาน
และทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเขียนรายงานวชิาการ   
การพฒันาบุคลกิภาพ จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีก่อนออกไปปฏบิตังิานในหน่วยงาน 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1 คณุธรรม จริยธรรม 
                       1) พฒันานิสยัและประพฤตตินอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรมและความรบัผดิชอบทัง้
ในส่วนตนและส่วนรวม 
                        2) สามารถปรบัวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางค่านิยมและจดัการปัญหาทาง
คุณธรรม จรยิธรรมโดยใชดุ้ลยพนิิจทางค่านิยมพืน้ฐานและความรูส้กึของผูอ้ื่น    
 4.1.2 ความรู้ 
                       1) เขา้ใจความรูแ้ละหลกัการของแนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 
                       2) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์ในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
                   3) ตระหนักรูถ้งึงานวจิยัในปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรูใ้นสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
 4.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง        
กบัรฐัประศาสนศาสตรจ์ากแหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลาย 
                         2) สามารถศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์หรอืสภาพปัญหาทีซ่บัซอ้น 
 3) ใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
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             4.1.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
  1) มีความรบัผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและ
สมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 
  2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
   
 4.1.5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืในการคน้ควา้หา
ความรู้และการน าเสนอขอ้มูลทางรฐัประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีห่ลากหลายไดอ้ย่างเหมาะสม
กบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
 2)  สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขัน้พื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบั
ประเดน็ปัญหาทางการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์
 3)  สามารถสื่อสารประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 4.2. ช่วงเวลา  
 - วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร์ /วิชาเตรียมสหกิจ
ศกึษา       จดัในภาคการศกึษาที ่1 ชัน้ปีที ่4 
 - วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร/์วชิาสหกจิศกึษา  
จดัในภาคการศกึษาที ่2 ชัน้ปีที ่4 
 4.3. การจดัเวลาและตารางสอน 
 - วชิาเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์ /วชิาเตรยีมสหกิจศกึษา      
จดัไม่น้อยกว่า 90 ชัว่โมง ใน 1 ภาคการศกึษา 
 - วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์ จดัไม่น้อยกว่า 540 ชัว่โมง                 
ใน 1 ภาคการศกึษา  หรอืวชิาสหกจิศกึษา จดัไม่น้อยกว่า 16  สปัดาห ์ใน 1 ภาคการศกึษา 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
 ในรายวิชา 2554402 ระเบียบวิธีวิจ ัยทางรฐัประศาสนศาสตร์ ข้อก าหนดในการวิจยั 
นักศกึษาทุกคนตอ้งพฒันาหวัขอ้วจิยัเป็นเคา้โครงวจิยัจ านวน 1 เรื่อง ตอ้งเป็นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารงานภาครฐั การเมอืงการปกครอง โดยมหีน่วยงานอา้งอิงและคาดว่าจะน าไปต่อ
ยอดให้สมบูรณ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานได ้ถ้างานวจิยัส าเรจ็สมบูรณ์และมรีายงาน ที่
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ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนดอย่างเคร่งครดั หรอืเป็นโครงงานทีมุ่่งเน้น
สรา้งผลงานวจิยัเพื่อพฒันา 
 
 5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 
 งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจ ัย                 
ประโยชน์ ทีจ่ะไดร้บัจากการท าวจิยัหรอืท าโครงงาน มขีอบเขตการวจิยัทีส่ามารถท าเสรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
 5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1.  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                    1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รบัผดิชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 
 2) สามารถปรบัวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางค่านิยมและจดัการปัญหาทาง
คุณธรรม จรยิธรรมโดยใชดุ้ลยพนิิจทางค่านิยมพืน้ฐานและความรูส้กึของผูอ้ื่น 
 5.2.2. ด้านความรู้ 
  1)  เขา้ใจความรูแ้ละหลกัการของแนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 
  2) ตระหนักรู้ถึงงานวจิยัในปัจจุบนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองคค์วามรูใ้นสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
 5.2.3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1) สามารถศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์หรอืสภาพปัญหาทีซ่บัซอ้น 
  2) ใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
  5.2.4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 
 1)  มีความรบัผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและ
สมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 
 2)  สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกบั
พืน้ฐานของตนเองและบรบิทของกลุ่ม 
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 5.2.5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1) มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอื ในการค้นควา้
หาความรู้ และการน าเสนอข้อมูลทางรฐัประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
 2) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขัน้พื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ประเดน็ปัญหาทางการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
  
 5.3. ช่วงเวลา  
 ภาคการศกึษาที ่ 1  ของชัน้ปีที ่4   
 5.4. จ านวนหน่วยกิต   
 จ านวน  3(2-2-5)  หน่วยกติ 
 5.5. การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกบังานวจิยัทางเวป็ไซต์และปรบัปรุงให้ทนัสมยัเสมอ อีกทัง้มตีวัอย่างงานวจิยัให้
ศกึษา 
 5.6. กระบวนการประเมินผล 
 ประเมนิผลจากความกา้วหน้าในการท างานวจิยั  
 1) มีบันทึกในสมุดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบ   การน าเสนอตามระยะเวลา  
 2) การจัดสอบการน า เสนองานวิจัยโดยมีคณะกรรมการหลักสูตร                      
เป็นกรรมการสอบและนักศกึษา คณาจารยภ์ายนอกหลกัสตูรเขา้ร่วมรบัฟัง 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1 คณุธรรม จริยธรรม 1. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              

ของนักศกึษา เช่น ภาวะผู้น าและจรยิธรรมส าหรบันักบริหาร
ภาครฐั, การบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
2 .  ในรายวิชา  (มคอ .  3 )  ก าหนดให้ผู้ สอนสอดแทรก             
คุณธรรมจรยิธรรมลงไปทุกรายวชิา 

2 ความรู้ หลักสูตรมุ่ งจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเน้น             
การอภิปรายและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ          
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ได้โดยสามารถ
ผนวกองค์ความรู้ และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  และ                      
มกีารประเมนิผลทีเ่น้นวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละน าไปใช้ 

3 ทกัษะทางปัญญา หลักสูตรมุ่ งจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถ               
คิดวิ เคราะห์อย่างมี เหตุผล สามารถสัง เคราะห์ข้อมูล             
อย่างเป็นระบบ และสามารถประเมนิค่า หรอืคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. ในรายวชิาก าหนดให้นักศกึษาต้องท างานเป็นกลุ่มก าหนด
กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถหมุนเวียนกัน เป็นผู้น าในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้นักศกึษามคีวามรบัผดิชอบและมภีาวะ
ผู้น าที่ถูกต้อง มกีารก าหนดกตกิาที่จะสร้างวนิัยในตนเอง เช่น  
การตรงต่อเวลา  
2. หลกัสตูรมุ่งส่งเสรมิใหผู้ส้อนเน้นใหผู้เ้รยีนมสี านกึรบัผดิชอบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ โดยเหน็คุณค่าของวฒันธรรมประเพณี 
มองเหน็ปัญหาสงัคม และพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหานัน้ ๆ 

5 ทักษ ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
ตวัเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. หลกัสตูรก าหนดนักศกึษาตอ้งเรยีนวชิาสารสนเทศ 
2. ในรายวชิามกีารก าหนดงานที่ต้องให้เทคโนโลยสีารสนเทศ    
ในการสบืคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการเรยีน 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1. คณุธรรม จริยธรรม 
 2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์               
การประเมนิผลการเรยีนรู ้

 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ 

(1 )  พัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอย่ า งมี
คุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ ด้ ว ย ค ว า ม
รับผิดชอบทัง้ในส่วน
ตนและส่วนรวม 

-ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผูเ้รยีน     กบัผูส้อนเรื่องการเขา้
เรยีน 
-ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผูเ้รยีนกบัผูส้อนเรื่องของเวลาส่ง
งาน  
-สอดแทรกเรื่องของวฒันธรรม
ตรงต่อเวลาในการเรยีนการสอน
ทุกรายวชิา 

-ประเมินจากพฤติกรรม        
ในการเขา้เรยีน 
-ประเมินจากพฤติกรรม       
การส่งงาน 

(2)  สามารถปรับวิถี
ชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยมและจดัการ
ปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมโดยใช้ดุลย
พิ นิ จ ท า ง ค่ า นิ ย ม
พื้นฐานและความรู้สึก
ของผูอ้ื่น 

-มอบหมายงานกลุ่ม 
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในพหุ
สงัคม 
-สอดแทรกเรื่องของวฒันธรรม
ทางประชาธิปไตยว่าด้วยเรื่อง
ความเห็นต่างในการเรียนการ
สอนทุกรายวชิา 

-ประเมินจากชิ้น งานที่
ไ ด้ รับมอบหมาย  เช่ น 
รายงาน      การอ้างอิง
และการสอบ 
-ประเมินจากข้อตกลง /        
การถกเถียงในการท างาน
กลุ่มร่วมกนัของนักศกึษา
ในชัน้เรียนโดยประเมิน
จากการสงัเกต 
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 2.2. ความรู้   
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรยีนรู ้

ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) เข้าใจความรู้และ
หลักการของแนวคิด
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง รั ฐ
ประศาสน-ศาสตร ์

-ให้ความรู้ความเข้าใจโดย
วิธีการบรรยาย อธิปราย 
ถาม-ตอบ ในชัน้เรยีน 
-ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจโดยวธิี
การศกึษา คน้ควา้ดว้ยตนเอง  
-ให้ความรู้ความเข้าใจโดย
วิธีการ สาธิตทดลองและฝึก
ปฏบิตัใินเนื้อหารายวชิา  
-ให้ความรู้ความเขา้ใจโดยวธิี
การศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

-ประเมนิจากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
-ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
-ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทัง้
ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

( 2 )  รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ถึ ง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
ความรู้ ตลอดจนธรรม
เนียมปฏบิตัิกฎระเบยีบ
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เ ป ลี่ ย น ไ ป ต า ม
สถานการณ์ในสาขาวชิา
รฐัประศาสนศาสตร ์

-ให้ค วามรู้ ค ว าม เข้า ใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
โดยการจดัการเรยีนรู้โดย ใช้
ปัญหาเ ป็นหลัก  (Problem 
Based Learning)  
-ให้ติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง 
ๆ         ในชวีติประจ าวนัผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

-ประเมนิตามหลกัเกณฑข์อง PBL 
-ประเมนิโดยใหง้านขา่ว 

(3) ต ร ะ ห นั ก รู้ ถึ ง
งานวิจัยในปัจจุบันที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
แก้ปัญหา และการต่อ
ย อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

-มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
และให้สบืค้นองค์ความรู้จาก
บทความวจิยัในวารสารต่างๆ 

-ประเมนิจากคุณภาพงานมอบหมาย
ที่แสดงถึงการคดิ/วิเคราะห์ การหา
ความรูเ้พิม่เตมิโดยอาศยัขอ้มูล/หลกั
ความรู้จากแหล่งที่ น่า เชื่ อถือมา
ประกอบได้อย่างเหมาะสม และมี
จรรยาบรรณในการอา้งองิ 
 -การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 
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2.3. ทกัษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญากลยทุธก์ารสอนและกลยทุธก์าร
ประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) ส า ม า ร ถ ค้ น ห า
ขอ้เท็จจรงิและท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์จาก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย 

-จดักิจกรรมการเรียนการสอน        
โ ด ย ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร ์ 
-ม อ บ ห ม า ย ง า น ใ ห้ สื บ ค้ น 
น า เ ส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชัน้
เรยีน 

-ประเมนิจากคุณภาพงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
-ประเมนิจากการอภปิราย
แลกเปลีย่นในชัน้เรยีน 

 -ทดสอบวัด ความรู้ ใ น
รายวิชาทั ้งทฤษฎีแล ะ
ปฏบิตั ิ

(2) สามารถศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ห รื อ สภ าพ ปัญหา ที่
ซบัซอ้น 

-ฝึกปฏิบัติทกัษะการวิเคราะห์/
การสังเคราะห์โดยใช้วิธีการ
กรณีศกึษา 
-สาธิต ทดลอง และฝึกปฏิบัติ 
ในเนื้อหารายวชิา 

-ประเมนิจากการอภปิราย 
และเปลีย่นในชัน้เรยีน 
ท ด ส อ บ วั ด ทั ก ษ ะ ใ น
เนื้อหาวชิา 

(3) ใช้ความรู้ แนวคิด 
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางใน
ก า ร แ ก้ ไ ข ไ ด้ อ ย่ า ง
สรา้งสรรค ์

-ให้ความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎี
ทาง    รฐัประศาสนศาสตร์กับ
การแก้ไขปัญหาในมิติต่าง  ๆ 
โดยใช้วิธีการกรณีศึกษาและ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 
 

-ประเมนิจากคุณภาพงาน  
-ประเมินจากการมีส่วน
ร่วม 
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2.4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ กล
ยุทธก์ารสอนและกลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) มคีวามรบัผดิชอบ
ในการพฒันาตนเอง
และแสดงออกซึง่ภาวะ
ผูน้ าและสมาชกิทีด่ขีอง
กลุ่ม 

-มอบหมายกจิกรรมกลุม่  
-สอดแทรกความรูค้วามเขา้ใจใน
เรื่องการเป็นผูน้ า/ผูต้ามในการ
เรยีนการสอนทกุรายวชิา 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน 
-สงัเกตพฤตกิรรม 

(2) สามารถปรบัตวัได ้    
ในสงัคมทีม่คีวาม
หลากหลาย รบัฟัง
ความเหน็ทีแ่ตกต่าง
และแสดงความเหน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็
ทางรฐัประศาสน
ศาสตรไ์ดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์

-มอบหมายกจิกรรมกลุม่โดยใช้
กระบวนการ PBL 
-สอนใหเ้ขา้ใจถงึการอยู่ร่วมกนั        
บนพืน้ฐานวฒันธรรม
ประชาธปิไตย     ทีม่คีวามคดิ/
เหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลาย 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งานตามเกณฑข์อง PBL 
-สงัเกตพฤตกิรรม 

(3) มคีวามคดิรเิริม่ใน    
การวเิคราะหแ์ละแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสม  กบัพืน้ฐาน
ของตนเองและบรบิท
ของกลุม่ 

-มอบหมายงานกลุ่ม 
-บทบาทสมมต ิ

ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน 
-สงัเกตพฤตกิรรม 
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2.5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ กลยุทธก์ารสอนและกลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู ้

  
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ 

(1) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้าหาความรู้ 
และการน าเสนอขอ้มูล
ทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล
ต่างๆ 

-อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พืน้ฐาน 
-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและ
น า เ สนอ โดย ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 
-ก า ร ส ร้ า ง ชิ้ น ง า น โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน 
-การทดสอบ 

(2) ส า ม า ร ถ ใ ช้
เครื่องมือ ทางสถิติขัน้
พื้นฐานได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาทางการวจิยัทาง
รฐัประศาสนศาสตร ์

-สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์
เชงิตวัเลขในรายวชิาต่างๆ เช่น 
การใช้สถิติในการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน  
-การทดสอบ 
-การน าเสนอ 
 

(3) ส า ม า รถสื่ อ ส า ร
ป ร ะ เ ด็ น ท า ง รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 - สอดแทรกทักษะการสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ       ในการน าเสนอ
งานในรายวชิาต่างๆ 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน  
-การทดสอบปฏบิตั ิ
-การน าเสนอ 

 
 
 
 



46 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสตูรรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูใ้ดบา้งโดยระบุว่าเป็น
ความรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรอง ซึง่บางรายวชิาอาจไม่น าสู่ผลการเรยีนรู้เรื่องใดบา้ง จะ
แสดงในเอกสารแนบทา้ยกไ็ด ้ซึ่งในหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์กระจายความผลการเรยีนรูสู้่รายวชิา 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่  
 3.1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 3.2. หมวดวชิาแกนรฐัประศาสนศาสตรแ์ละกลุ่มวชิาเฉพาะดา้นทัง้บงัคบัและเลอืก 
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 3.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 3.1.1. มาตรฐานผลการเรยีนรู้หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ม ี5 ดา้น ดงันี้ 
 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จรยิธรรม 1. ตรงต่อเวลา 
2. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
3. สมัมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู ้ 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาวชิาทีศ่กึษา 
2. สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติ 
3. สามารถพัฒนากาเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 ทกัษะทางปัญญา 1, สามารถคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล 
2. สามารถสงัเคราะหข์อ้มูลอย่างเป็นระบบ 
3. สามารถประเมนิค่าหรอืคุณค่า 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผดิชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองผูอ้ื่นและสงัคม 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลขการ
สื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี     
สารสนเทศ 

1. สามารถวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้อย่ าง
เหมาะสม 
3. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ-การ
สอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 3.1.2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 
 

3.1.2.1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) ตรงต่อเวลา 
 

-ท าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างผู้เรยีน    
กบัผูส้อนเรื่องการเขา้เรยีน 
-ท าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างผู้เรยีน 
กบัผูส้อนเรื่องของเวลาส่งงาน  
-สอดแทรกเรื่องของวฒันธรรมตรง
ต่อเวลาในการเรียนการสอนทุก
รายวชิา 

-ประ เมิน จ ากพฤติกรรม        
ในการเขา้เรยีน 
-ประเมินจากพฤติกรรมการ   
ส่งงาน 

(2) มคีวามซื่อสตัย์ 
สุจรติ 

-มอบหมายงานกลุ่มและงานเดีย่ว 
-จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านคุณธรรม
จริยธรรมทัง้ภายนอกและภายใน
หอ้งเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
-สอดแทรกเรื่องของวฒันธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอน
ทุกรายวชิา 

-ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รบั
มอบหมาย เช่น รายงาน      
การอา้งองิและการสอบ 
-ประเมินจากความซื่อสัตย์
ต่อ ขอ้ตกลงของนักศกึษาใน
ชัน้เรยีนโดยประเมนิจากการ
สงัเกต 

(3) มสีมัมาคารวะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน  

-ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักใน
คุณค่าของการปฏบิตัตินอย่างสุภาพ 
และอ่อนน้อมวาจาสุภาพไพเราะมี
ระเบียบวินัยประพฤติตนให้ถูก
กาลเทศะ โดยใช้ กรณีศึกษา การ
สาธติและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดีย่ว 

-สงัเกตพฤตกิรรมนักศกึษา 
-การน าเสนอผลงาน 
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3.1.2..2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล      

การเรียนรู้ 
(1) มีค ว าม รู้  ค ว า ม
เข้าใจ   ในเนื้อหาวชิา
ทีศ่กึษา 

-ให้ความรู้  ความเข้า ใจโดย
วิธีการบรรยาย อธิปราย ถาม-
ตอบ ในชัน้เรยีน 
-ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธี
การศกึษา คน้ควา้ดว้ยตนเอง  
-ให้ความรู้ความ เข้า ใจ โดย
วิธีการ สาธิตทดลองและฝึก
ปฏบิตัใินเนื้อหารายวชิา  
-ให้ความรู้ความเข้าใจโดยวิธี
การศกึษา ดูงานนอกสถานที่ 

-ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ประเมนิจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
ในชัน้เรยีน 
-ทด ส อ บ วัด ค ว าม รู้ ใ น
รายวิชาทั ้งทฤษฎี และ
ปฏบิตั ิ

(2) สามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการด ารงชวีติ 

-ให้ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้อง
เกี่ยว  กับเนื้อหาวิชาโดยการ
จดัการเรยีนรู ้ โดยใชปั้ญหาเป็น
หลกั Problem Based Learning 
หรอื เรยีกย่อว่า PBL 

-ประเมินตามหลักเกณฑ์
ของ PBL  

(3) สามารถพฒันาการ
เรยีนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

-มกีารแนะน าวธิกีารเรยีนรู้/การ
สบืค้นขอ้มูลด้วยตนเอง และให้
ฝึกปฏบิตัใินทุกรายวชิา 

-ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมายที่แสดงถึงการ
คิด / วิ เ ค ร า ะห์  ก า รห า
ความรู้เพิ่มเติมโดยอาศัย
ข้อมูล / หลักความรู้จาก
แ ห ล่ ง ที่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ ม า
ประกอบไดอ้ย่างเหมาะสม 
และ มจีรรยาบรรณในการ
อา้งองิ  
-ก า รสอบภ าคทฤษฎี /
ปฏบิตั ิ
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3.1.2.3. ทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) ส า ม า ร ถ คิ ด
วเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
โดยใช้แนวคดิทฤษฎีทกัษะทาง
ปัญญา  
-น า เ ส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชัน้
เรยีน 

-ประเมินจากคุณภาพงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
-ประเมนิจากการอภิปราย
แลกเปลีย่นในชัน้เรยีน 
- ท ดสอบวัด ค ว าม รู้ ใ น
ร ายวิช าทั ้ง ทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิ

(2) สามารถสงัเคราะห์
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 

-ฝึกปฏบิตัิทกัษะการสงัเคราะห์       
โดยใชว้ธิกีารกรณีศกึษา 
-สาธิต ทดลอง และฝึกปฏิบัติ 
ในเนื้อหารายวชิา 

-ประเมนิจากการอภิปราย 
และเปลีย่นในชัน้เรยีน 
ท ด ส อ บ วั ด ทั ก ษ ะ ใ น
เนื้อหาวชิา 

(3) สามารถประเมนิค่า
หรอืคุณค่า 

-ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง         
การประเมินค่าโดยวิธีจ าแนก
คุณภาพงาน 
-ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง         
การประเมินค่าโดยใช้วิธีการ
น าเสนอผลงาน 

-ประเมนิจากคุณภาพงาน  
-ประเมินจากการมีส่ วน
ร่วม 
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3.1.2.4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู้ 
(1) ส ามา รถท า ง าน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

-มอบหมายกจิกรรมกลุ่ม  
-สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ          
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล         
ในการเรยีนการสอนทุกรายวชิา 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน 
-สงัเกตพฤตกิรรม 

(2) มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้ อื่ นและ
สงัคม 

-ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม               
โดยใชก้ระบวนการ PBL 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งานตามเกณฑข์อง PBL 
-สงัเกตพฤตกิรรม 
 
 

3.1.2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์     
เชงิตวัเลข 

-สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์        
เชงิตวัเลขในรายวชิาต่างๆ 
-มอบหมายกจิกรรมกลุ่ม 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน 
-การทดสอบ 

(2) สามารถใช้ภาษา       
ในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

-สอดแทรกทักษะการใช้ภาษา
ในรายวชิาต่าง ๆ 
-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน  
-การทดสอบ 
-การน าเสนอ 

(3) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ส อ ด แ ท ร ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
รายวชิาต่าง ๆ 
-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและ
น า เ สนอ โดย ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 
-ก า ร ส ร้ า ง ชิ้ น ง า น โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลย-ีสารสนเทศ 

-ประเมนิจากคุณภาพของ
งาน  
-การทดสอบปฏบิตั ิ
-การน าเสนอ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร               

0001102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้               
0001104 การฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารในชวีติประจ าวนั               

0001105 การอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษเพื่อ       
การสื่อสารในชวีติประจ าวนั               

0001106 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารวฒันธรรม                 
0001107 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชพี                 

0001108 ภาษาจนีเพื่อการสือ่สารใน
ชวีติประจ าวนั                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อ
การพฒันา 

              

0002102 จติวทิยาเพื่อการ
พฒันาตน               

0002103 สนุทรยีภาพของดนตรี
กบัชวีติ               

0002104 ศลิปะและการ
ออกแบบ 

              

0002105 สนุทรยีภาพการแสดง               
0002106 สมาธเิพือ่พฒันาชวีติ               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสงัคมไทย                
0003102 ระบบสงัคมโลก                 
0003103 ธุรกจิกบัชวีติประจ าวนั                
0003104 ไทเลยศกึษา                
0003105 ประเทศไทยกบั
ประชาคมอาเซยีน               

0003106 เศรษฐกจิใน
ชวีติประจ าวนั                

0003107 ความเป็นพลเมอืงทีด่ ี               
0003108 กฎหมายใน
ชวีติประจ าวนั               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคดิและการตดัสนิใจ               
0004102 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ส าหรบั
ชวีติประจ าวนั                

0004103 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ               
0004104 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี           
เพื่อคุณภาพชวีติ               

0004105 วทิยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ               
0004106 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรกัษาเครื่องใช ้          
ในชวีติประจ าวนั               

0004108 การปลูกพชืและเลี้ยงสตัว ์                
ในชวีติประจ าวนั               
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 3.2. หมวดวิชาแกนรฐัประศาสนศาสตรแ์ละกลุ่มวิชาเฉพาะด้านทัง้บงัคบัและเลือก 
 3.2.1. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                    1)  พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
รบัผดิชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 
 2)  สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมและจัดการปัญหา          
ทางคุณธรรม จรยิธรรมโดยใชดุ้ลยพนิิจทางค่านิยมพืน้ฐานและความรูส้กึของผูอ้ื่น 
 3.2.2. ด้านความรู้ 
 1) เขา้ใจความรูแ้ละหลกัการของแนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์ 
 2) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์ในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
 3) ตระหนักรู้ถึงงานวจิยัในปัจจุบนัที่เกีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหา และการต่อ
ยอดองคค์วามรูใ้นสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
  3.2.3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1) สามารถค้นหาขอ้เท็จจรงิและท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบั         
รฐัประศาสนศาสตร ์จากแหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลาย 
 2)  สามารถศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์หรอืสภาพปัญหาทีซ่บัซอ้น 
  3) ใช้ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะ
แนวทาง    ในการแกไ้ขไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
  3.2.4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบ 
 1)  มีความรบัผดิชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและ
สมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 
 2)  สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 3)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกบั
พืน้ฐานของตนเองและบรบิทของกลุ่ม 
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 3.2.5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1)  มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืในการค้นควา้
หาความรู้ และการน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
 
 2)  สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขัน้พื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบั
ประเดน็ปัญหาทางการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
  3)  สามารถสื่อสารประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาแกน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2551401 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร์               
2551402 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร์               
2551403 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ               
2551404 ระบบการบรหิารราชการไทย               
2552101 ทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่               
2552201 นโยบายสาธารณะ               
2553402 เทคนคิการบรหิาร               
2553301 การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั               
2553501 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ               
2554401 การบรหิารการพฒันา               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาบงัคบั 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2551405 การเมอืงการปกครองไทย               
2552202 หลกัและเทคนิคการวางแผน               
2552408 กฎหมายอาญา 1               
2553401 การปกครองทอ้งถิน่ไทย               
2553412 รฐัประศาสนศาสตรก์บัการจดัการภยัพบิตัิ               
2553414 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภาครฐั 

              

2553417 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา               
2554405 กฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง               
2554402 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์               
2554403 สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping 
 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
 
 

วิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาองคก์ารและการจดัการ 
2553101 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั               
2553102 พฤตกิรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั               
2553103 การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู้               
2553104  การพฒันาองค์การและการจดัการองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้

              

2553105 สนัตวิธิศีกึษากบัการจดัการความขดัแยง้               
2554101 ระเบยีบงานสารบรรณและการบรหิารงานพสัดุ               

กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
2553201 การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ               
2553202 การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ                 
2553203 การวางแผนเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาบริหารทรพัยากรมนุษย ์
2553302 การประเมนิสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย ์                  
2553303 แรงงานสมัพนัธ ์               
2553304 การบรหิารค่าตอบแทนและการบรหิารคนเก่ง               
2553305 การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์               
2553306 ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์               
กลุ่มวิชาทฤษฏีทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2551406 สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ               
2552401 ปรชัญาการเมอืงและทฤษฎกีารเมอืงร่วมสมยั               
2552402 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร์               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาทฤษฏีทางรฐัประศาสนศาสตร ์(ต่อ) 
2552404 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ 

              

2552405 การเมอืงและชาตพินัธุ์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ 

              

2552406 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

              

2552407 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้               
2552409 กฎหมายอาญา 2               
2553403 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี               
2553404 ระบบสารสนเทศส าหรบันักบรหิาร               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาทฤษฏีทางรฐัประศาสนศาสตร ์(ต่อ) 
2553405 การจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื               
2553406 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่               
2553407  ก า รบริห า รและกา รปกครองท้อ งถิ่น
เปรยีบเทยีบ 

              

2553408 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่               
2553409 การบรหิารรฐักจิเปรยีบเทยีบ               
2553410 การพูดในที่ชุมชนส าหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร ์

              

2553411 การบรหิารงานรฐัวสิาหกจิไทย               
2553413 การจดัการท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาทฤษฏีทางรฐัประศาสนศาสตร ์(ต่อ) 
2553415 นเิวศวทิยาทางรฐัประศาสนศาสตร์               
2553416 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย               
2553418 กฎหมายลกัษณะพยาน               
2554404 การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท               
กลุ่มวิชาการคลงัและงบประมาณ 
2553502 การบรหิารการเงนิและการคลงัทอ้งถิน่               
2553503 นโยบายการเงนิและการคลงั               
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรบัผดิชอบหลกั     ความรบัผดิชอบรอง 
รายวิชา 

 
 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

4 . ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่ือสารและการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2554406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร ์           

              

2554407 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร ์                         
2554408 เตรยีมสหกจิศกึษา                         
2554409 สหกจิศกึษา                         
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หมวดท่ี 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลและการประเมนิผลการศกึษาของนักศกึษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั    
ราชภฏัเลย ว่าดว้ยการวดัและประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 การประเมนิผล
การศกึษาตอ้งกระท าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา โดยใหผ้ลของการประเมนิแต่
ละวชิาเป็นระดบัคะแนน (Grade) ดงันี้ 
 

ระดบัคะแนน (Grade) ค่าระดบัคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
E 
W 
I 
P 
PD 
 
Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
 
- 

ดเียีย่ม (Excellent) 
ดมีาก (Very Good) 

ด ี(Good) 
ดพีอใช ้(Fairly Good) 

พอใช ้(Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ถอนรายวชิา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
ผลการประเมนิผ่าน (Pass) 
ผลการประเมนิผ่านดเียีย่ม 
(Pass with  Distinction) 
ไม่นับหน่วยกติ (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน            
ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิตั ิการมคีณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ
และการประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบนั 
เพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลัง
ส าเรจ็การศกึษาควรเน้นการท าวจิยัเชงิสมัฤทธิก์ารประกอบอาชพีของบณัฑติทีท่ าอย่างต่อเนื่อง            
และน าผลการวจิยัมาปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั ้ง       
การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรและหน่วยงาน  
  กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบนัอุดมศกึษาได้แก่การตรวจสอบการให้คะแนน
จากกระดาษค าตอบและงานที่ได้รบัมอบหมาย การประเมนิหลกัสูตรโดยคณาจารย์ นักศกึษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทกัษะของผู้ใช้
บณัฑติ 
  การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่คีวาม
ร่วมมอืทางการศกึษา ทัง้นี้ สถาบนัจะตอ้งรบัผดิชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะ
รกัษามาตรฐานไวไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอโดยการวจิยัซึง่อาจจะท าด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
   1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา                ในด้านต่าง ๆ คือ ระยะเวลาการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ 
ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 
   2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส ารวจ สมัภาษณ์เพื่อประเมิน       
ความพงึพอใจในบณัฑติที่จบการศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการ หรอืองค์การของ
ราชการในคาบระยะเวลาต่าง ๆ 
   3) การประเมนิต าแหน่งหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
   4) ประเมนิจากสถานศกึษาอื่นโดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมี
โอกาส            ในระดบัความพงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติอื่น ๆ ของ
บณัฑติทีจ่ะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาสงูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ 
   5) การประเมนิจากบณัฑติทีไ่ปประกอบอาชพี ในแง่ความพร้อมและความรู้   
จากสาขาวชิาที่เรยีนรวมทัง้สาขาวชิาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลกัสูตรที่เกี่ยวเนื่องกบัการประกอบ
อาชพี     ของบณัฑติ รวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัปรุงหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 
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   6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรยีนและการพฒันาองคค์วามรูข้องนักศกึษา 
 
3. เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร  
 ต้องเรยีนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรและต้องได้รบัคะแนนเฉลี่ย 2.00 
ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการวดัและประเมนิผลการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2) 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1.1. จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ เพื่อรับทราบนโยบาย ปรัชญา 
ปณิธานของมหาวิทยาลัย หลักสูตรและวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลกัสูตรและการบรหิารวชิาการของมหาวทิยาลยั ระเบยีบปฏบิตัิ บทบาทหน้าที่ของ
อาจารยม์หาวทิยาลยั และจรรยาบรรณอาจารย ์และใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ        แนวทางพฒันาศกัยภาพทางวชิาการและวชิาชพี ตลอดจนแนวทาง
การพฒันาเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
 1.2. การมอบหมายให้มอีาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้าน       
การจดัการเรียนการสอน การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนการ
ก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร  
 1.3. การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศกึษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน ใน
หวัข้อหนึ่งหรือหลายหวัขอ้ที่อาจารย์ใหม่มคีวามรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอน ตลอดจน               
การใหค้ าแนะน าของอาจารยพ์ีเ่ลี้ยงหรอืประธานหลกัสตูร  
 1.4. ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอน 
และการวจิยัอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพี
ในองค์การต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศหรอืการลาเพื่อ
เพิม่พนูประสบการณ์ 
 
2 การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
 2.1. การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอนการวดัและการประเมนิผล 
  - ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน การวดัและการประเมนิผลตามความตอ้งการของอาจารย ์ทัง้ทีจ่ดัภายในมหาวทิยาลยั และ
ทีโ่ดยสถาบนัอื่นทีม่ ีการเปิดหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
  - การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะส่งเสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์  
การสอนร่วมกบัคนอื่น รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วม
ทมีการสอน ตลอดจนจดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรยีนการสอน
ระหว่างอาจารยใ์นหลกัสตูร  
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  -จัดให้มีระบบพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพฒันาอาจารย์        
อย่างชดัเจน มกีารติดตามประเมนิผล และน าผลไปใช้ในการปรบัปรุงแผนการพฒันาอาจารย์
ต่อไป 
 2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่น ๆ  
  - การส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการ หรอื
วชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายในภายนอกมหาวทิยาลยัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
  - การส่งเสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวชิาการในสาขาวิชาการหรอืวิชาชพีอย่างน้อยให้มผีลงานการเขยีนหรือ        
การน าเสนอปีละ 1 เรื่อง  
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หมวดท่ี  7 การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
 1) แต่งตัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรี 
 สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 
 2) แต่งตัง้ใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้  
  2.1) การพฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาหลักสูตร และรายวิชาให้มีความทนัสมยัอยู่
เสมอ  
  2.2) จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ู้สอนรายวชิาในหลกัสูตรที่มคีวามรู้ความสามารถ 
และคุณสมบตัิตรงตามรายวชิาทีส่อน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี    
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 
  2.3) จดัตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติตามที่ก าหนด         
ในหลกัสตูร  
  2.4) ควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์      
ใหม้คีุณภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา  
  2.5) ส่งเสริมและจดัให้มีการพฒันาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น        
การจดัประชุมวชิาการ การส่งเสรมิการผลติผลงานทางวชิาการ  
  2.6) ส่งเสริมและจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะ
บณัฑติ    ทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร  
  2.7) ติดตามและประเมนิผลหลกัสูตร โดยศกึษาจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ใช้
บณัฑติ ศษิยเ์ก่า อาจารยแ์ละนักศกึษาปัจจุบนั  
 3) อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ ามีงานวิจยัหรือบทความวิชาการ
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เรื่องในรอบ 5 ปี 
 4) มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 5) การด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลกัสตูร และการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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2.บณัฑิต 
 1) มีการก ากับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ           
และเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 
 2) คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ติดตาม
นักศกึษาผูส้ าเรจ็การศกึษามงีานท า  
 
3. นักศึกษา 
 1) มกีระบวนการรบันักศกึษาและเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษา 
 2) มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาและการพฒันา
ศกัยภาพนักศกึษา พรอ้มทัง้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
 3) มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการคงอยู่นักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพงึ
พอใจ  ของนักศกึษาและการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษา 
 
4. อาจารย ์
 1) มีกระบวนการและกลไกในการรบัอาจารย์ใหม่ การแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร        
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี          
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 
 2) มกีลไกส่งเสรมิและกระบวนการพฒันาอาจารย์ให้มคีุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ
สงูขึน้ 
 3) มีกระบวนการและกลไกให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
 4) มีการก ากับติดตามการคงอยู่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจ           
ต่อการบรหิารหลกัสตูรอย่างต่อเนื่อง 
 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 1) มกีารปรบัปรุงเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาให้มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัปัจจุบนั ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในโลกปัจจุบนั 
 2) ประชุมวางแผนพิจารณาผู้สอน ก ากับ ติดตามการจัดท า มคอ.3 ให้แล้วเสร็จ                
ในเวลาทีก่ าหนด ก ากบัติดตาม การแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษา มกีารก ากบักระบวนการเรยีนการ
สอน 
 3) มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้                     
ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และประเมนิหลกัสูตร (มคอ.5, มคอ.6, 
มคอ.7) และตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 
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 4) มีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลกัสตูร 
 5) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ              
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์พ.ศ. 2558 
 6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้น มคอ.3 
 7) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 8) มกีารส ารวจความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
      1) การบรหิารงบประมาณ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปี             
จากงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรจากมหาวทิยาลยั/คณะฯ โดยมกีารจดัแบ่งค่าใช้จ่ายดงันี้ ค่าวสัดุ
ต าราและสื่อการเรยีนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการ
พฒันานักศกึษา และทุนสนับสนุนการวจิยั เป็นตน้  
 2) ทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียู่เดมิ 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล                 
โดยมีส านักวิทยบริการ ห้องสมุดของคณะฯ ที่มีหนังสือ ต าราเฉพาะทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
รฐัศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนอย่างพอเพยีง           
ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อการศึกษาที่ส ัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ฐานขอ้มูลที่จะให้สบืค้นและสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนอย่างพอเพยีง นอกจากนี้ ยงัมี
สื่อการศกึษาในรูปแบบอื่น ๆ  เช่น VCD, DVD, CD-ROM, แผนที่, หนังสอื อิเล็กทรอนิกส์ และ
บรกิารหอ้งสมุดผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตทัว่ประเทศ (Journal-Link) และฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 3) การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
  3.1) มหาวทิยาลยั/คณะฯ จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรพัยากรการ
เรยีนการสอน ต ารา วารสารวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออเิลคทรอนิกส ์ 
  3.2) สาขาวชิาฯ ใหผู้ส้อนเสนอความตอ้งการทรพัยากรเพื่อการจดัหา  
  3.3) คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์         
และอุปกรณ์การเรยีนการสอน  
  3.4) มหาวิทยาลัย/คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์            
ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารวจิยั หอ้งศกึษาคน้ควา้ส าหรบัอาจารยแ์ละนักศกึษา 
 4) การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร 
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  มีกระบวนการติดตามประเมินความพอเพียงของเอกสารต ารา เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การเรยีนการสอน ตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็นโดยมหาวทิยาลยั ส านักวทิยบรกิาร 
และคณะฯ จะส ารวจความตอ้งการจากอาจารยผ์ูส้อนและนักศกึษา 
 
        จ านวนหนังสือและต าราเรียน  
   1. หนังสอืและต าราเรยีนภาษาไทย 2,250 รายชื่อ 
   2. หนังสอืและต าราเรยีนภาษาองักฤษ   550     รายชื่อ 
  วารสารไทยและองักฤษ  
   1. วารสารภาษาไทย   200 รายชื่อ 
   2. วารสารภาษาองักฤษ   115 รายชื่อ 
  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   ฐานขอ้มูลหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Full text) จ านวน 6 ฐานขอ้มูล 
   1. ฐานขอ้มูลหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Full text) 
   2. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธข์องมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงทัว่โลก (Full text) 
   3. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธข์องมหาวทิยาลยัในประเทศไทย (Full text) 
   4. ฐานขอ้มูลหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์Net Library (Full text) 
   5. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธไ์ทย 
   6. ฐานขอ้มูล Wilson : General Science (Full text) 
  แหล่งวิทยาการและฝึกงาน 
   หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ ส่วน
ภูมภิาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิต่างๆ บรษิทัหา้งรา้น ภาคเอกชน 
  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
            ประสานกบัส านักวทิยบรกิาร ในการจดัซื้อหนังสอืและต าราทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
บรกิารใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษาไดค้น้ควา้ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในการประสานการจดัซื้อ
หนังสอืนัน้ อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมสี่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื ตลอดจนสื่อ
อื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พเิศษที่เชญิมาสอนบางรายวชิาก็มสี่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสอื ส าหรบัใหส้ านักวทิยบรกิารจดัซื้อหนังสอื 
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   การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
   มเีจ้าหน้าที่ส านักวทิยบรกิาร ซึ่งจะประสานงานการจดัซื้อจดัหาหนังสอืเพื่อ
เข้าส านักวิทยบริการและท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทศันูปกรณ์ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยงัต้อง
ประเมนิความพอเพยีงและความตอ้งการใชส้ื่อของอาจารยด์ว้ย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   1. คณะกรรมการมกีารวางแผนประเมนิอย่างมสี่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้และ
บุคลากรทีร่บัผดิชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
   2. ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียน         
และใหไ้ดม้าตรฐาน 
   3. จดัท าระบบติดตามการใช้ทรพัยากรทัง้ต าราหลกั สิง่พมิพ์และสื่อต่าง ๆ       
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ของมหาวทิยาลยัและน าผลมาใชใ้นการบรหิารทรพัยากร 
 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามตวับ่งชี ้อยู่ในเกณฑด์ตี่อเนื่อง 2 ปีการศกึษาโดยการประเมนิ
ผ่าน คอื ตอ้งมกีารด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี้การด าเนินงานที่
ระบุไวใ้นแต่ละปี ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปี ท่ี  
1 

ปี ท่ี
2 

ปี ท่ี
3 

ปี ท่ี  
4 

ปีท่ี 
5 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม        
เพื่อ วางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ พ.ศ. 2558 

X X X X X 

3. มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี     
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล             
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5.มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนด    ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละ      ปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ        
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน            
การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่าง
น้อย   ปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มตี่อบณัฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5    จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 
  (1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็     
ขอค าแนะน า ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์หรอืเพื่อนร่วมงาน  
  (2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันักศกึษาเพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอน
ในช่วงของการเรยีนแต่ละรายวชิา  
  (3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการ 
หรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั  
  (4) การท าวิจยัในชัน้เรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอน           
ในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิา   
 1.2. การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
  (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาค
การศกึษาตามระบบของมหาวทิยาลยั โดยใหน้ักศกึษาไดม้กีารประเมนิผลการสอนของอาจารย์
ในทุกดา้น       ทัง้ดา้นทกัษะ กลยุทธก์ารสอน การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงค์
รายวชิา ชีแ้จงเกณฑก์ารประเมนิผลรายวชิา และการใชส้ื่อการสอนในทุกรายวชิา 
  (2) การประเมินการสอนของอาจารย์ หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน      
ตามระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนักงานมหาวทิยาลยัสายผูส้อน  
   
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   
 2.1. การท าวิจยัเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต
ปัจจุบนั และบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา/ศษิยเ์ก่า  
 2.2. การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ           
โดยพจิารณาจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร รายงานการประเมนิผลการประกนัคุณภาพ
ภายใน การเยีย่มชมและการสมัภาษณ์อาจารยแ์ละนิสติ  
 2.3. การประเมนิความพงึพอใจจากนายจา้ง/ผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งต่อคุณภาพ
บณัฑติ หลกัสตูรและการส ารวจการไดง้านของบณัฑติ/ความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 ตอ้งผ่านการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและ
การเรยีน   การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิการประกนัคุณภาพภายใน ตามที ่สกอ.ก าหนด  
  
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร 
 4.1. อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย ์โดยนักศกึษา ผูบ้งัคบับญัชา และหรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณีมาปรบัปรุงและพฒันา              
การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ  
 4.2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตร             
ของ มหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอ
แนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปีการศกึษาถดัไป  
 4.3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนักศกึษา
ปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไป
แก้ไขปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
รหสัวิชา    ช่ือ และค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร / Language Communications 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
  ความรู้เบื้องตน้เกีย่วกบัภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสงัคม และ
วฒันธรรมไทย ทกัษะการคดิ ฟัง ดู พดู อ่านและเขยีน เพื่อประยุกต์ใชใ้นการด ารงชวีติ 
  Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 
language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading 
and writing to apply in life 
0001102  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
  (English for Communication) 
  การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขัน้พื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน               
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การทกัทาย การท าความรู้จกั การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครวั ชุมชน          
การบรรยายสถานที ่ทีต่ัง้ การบอกทศิทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, speaking, 
reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving 
personal information, giving information about family and community, describing places, 
giving location and direction 
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0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 
  (Information Searching for Study) 
  สารสนเทศ ทกัษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรยีนรู้และทรพัยากรสารสนเทศ กลยุทธ์
และกระบวนการสบืค้นสารสนเทศดว้ยสื่อดจิทิลั การเขยีนรายงานทางวชิาการและการน าเสนอ
งานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอา้งองิและการเขยีนบรรณานุกรม เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้น
การท ารายงาน วจิยั สารนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 
  Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with universal 
standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on other types 
of research and thesis writing forms, correctly and effectively. 
 
001104 การฟัง-พดู ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
  การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหวัข้อต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทกัษะการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with 
an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  2(2-0-4) 
  (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
  การอ่านหนังสอืพมิพ ์การอ่านโฆษณา แผ่นพบัโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่าน
ฉลากผลติภณัฑต์่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอรม์ การเขยีนจดหมายส่วนตวั การสื่อสาร           
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์
  Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and 
electronic communication 
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0001106 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารวฒันธรรม  2(2-0-4) 
  (English for Cultural Communication)      
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ค่านิยม               ทางสงัคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคญัทางประเพณีวฒันธรรม  
  English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, and traditional festivals 
 
0001107 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 
  (English for Communication in the Workplace) 
  ภาษาองักฤษในการท างาน การตอ้นรบั การนัดหมาย การโทรศพัท ์การใหแ้ละขอ
ขอ้มูล                       การกรอกแบบฟอรม์ประเภทต่างๆ การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การ
เขยีนอเีมล์ การเขยีนประวตัสิ่วนตวั การอ่านประกาศรบัสมคัรงาน  
  English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  
 
0001108  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Chinese for Daily Life Communication) 
  หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบ
ประโยคส าหรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีน 
  Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์/ Humanities 
0002101 พระพทุธศาสนาเพื่อการพฒันา  2(2-0-4) 
  (Buddhism for Development) 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา หลกัธรรมส าคญั วนัส าคญัและพธิกีรรม
ทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพฒันาชวีติและสงัคม หน้าที่ชาวพุทธและ
มารยาทไทยการพฒันาจติ และปัญญาเพื่อการด าเนินชวีติ 
  Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 
Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and 
wisdom development for living. 
 
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพฒันาตน   2(2-0-4) 
  (Psychology for Self Development) 
  ความหมาย ความส าคญัของจติวทิยา ปัจจยัพืน้ฐานและทฤษฎจีติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพฤตกิรรมการรูจ้กัและการพฒันาตน มนุษยสมัพนัธ ์การท างานเป็นทมีและการวางแผนการ
ด าเนินชวีติอย่างมคีวามสุข 
  Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self-
development, human relations, team work and life planning for well-being. 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกบัชีวิต  2(2-0-4) 
  (Music and Life Appreciation) 
   การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การ
เสรมิสรา้งทกัษะและประสบการณ์ทางดนตร ี
  Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing 
skills and musical experience. 
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0002104    ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
  (Arts and Design) 
  หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน การรบัรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การ
ประยุกต์ และ     การมรีสนิยมทีด่ตี่อผลงานศลิปะและการออกแบบของไทย เอเชยีและตะวนัตก
ทัง้อดตีและปัจจุบนั 
  Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts 
and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and 
aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in 
past and present. 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 
  (Art Performance Appreciation) 
  ความหมายของสุนทรยีศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศลิปะการแสดงประเภท
ต่าง ๆ ค่านิยม และวถิชีวีติทีน่ ามาประยุกต์ใชใ้นการแสดง การจดักจิกรรมการแสดงทีส่อดคลอ้ง
กบัค่านิยมและวถิชีวีติในทอ้งถิน่ 
  The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances 
that are consistent with local values and lifestyles. 
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0002106 สมาธิเพ่ือพฒันาชีวิต 2(2-0-4) 
  (Meditation for Life Development) 
  ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขัน้ตอน จุดเริ่มต้นของการท า
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธ ิประโยชน์ของสมาธ ิลักษณะอาการต่อต้าน
สมาธ ิ       และการน าสมาธไิปใช้ในชวีติประจ าวนั สมาธกิบัการเรยีนและการท างาน ลกัษณะ 
ขัน้ตอน คุณสมบตั ิประโยชน์ของฌานและญาณ สิง่ทีค่วรรูเ้รื่องวปัิสสนา ความแตกต่างระหว่าง
สมถะกบัวปัิสสนา แผนผงัสมถะกบัวปัิสสนา ชาวโลกกบัวปัิสสนา  
  Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight 
meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and 
the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and the 
insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population. 
 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์/ Social Sciences 
0003101 ระบบสงัคมไทย  2(2-0-4) 
  (Thai Society System) 
  สภาพสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของ
สงัคมไทยในปัจจุบนั ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพฒันาตามแนวพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรบัตัวให้เท่าทนัการ
เปลีย่นแปลง ทศิทางการพฒันาสงัคมไทยทีย่ ัง่ยนื ปลูกฝังจติส านึก ตระหนักและเหน็คุณค่าของ
ความเป็นไทย 
  Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 
administration, and environment problems and future trends of Thai society, development 
and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable 
development, and Thai nationalism. 
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0003102 ระบบสงัคมโลก 2(2-0-4) 
  (Global Society System) 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
สิง่แวดล้อม และภยัคุกคามต่างๆ สร้างความรูค้วามเขา้ใจด้านความหลากหลายทางวฒันธรรม     
สทิธมินุษยชน การปรบัตวัอยู่ในสงัคมโลกด้วยสนัติวธิ ีการด าเนินชวีติในโลกยุคขอ้มูลขา่วสาร          
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
  The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and 
other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the 
Digital Age. 
 
0003103 ธรุกิจกบัชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Business and Daily Life) 
  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิ รูปแบบของธุรกจิ ลกัษณะของธุรกจิ หน้าที ่ของธุรกจิ                   
การผลติแนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมยัใหม่ การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์การตลาด     
การบญัชกีารเงนิ สภาพแวดล้อมที่มอีิทธพิลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีสงัคม    
ทีส่่งผลกระทบต่อการใชช้วีติประจ าวนั นโยบายของรฐับาล กฎหมายภาษอีากร และการน าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจ าวนั 
  Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
 
0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
  (Loei Study) 
  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศลิปะ และภูมปัิญญาพืน้บา้น 
  Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 
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0003105    ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 
  (Thailand and ASEAN Community) 
  ความเป็นมา ขอ้มูลพืน้ฐานประเทศสมาชกิ ลกัษณะภูมศิาสตร ์เศรษฐกจิ การเมอืง  
การปกครอง สงัคมวฒันธรรมของประเทศสมาชกิ กฎบตัรอาเซียน ความสมัพนัธ์ภายในและ
ภายนอกกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน ประโยชน์ทีไ่ทยไดร้บัจากการเขา้เป็นสมาชกิ 
  Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; 
the relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits 
of Thailand that gain from being member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Economy in Daily Life) 
  หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน         
ระบบเศรษฐกิจ ตลาด และกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จงัหวดั บทบาทภาครฐัและ
เอกชน  ในระบบเศรษฐกิจ เงิน และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับ
ครวัเรอืน ชุมชน และสงัคมปัจจุบนั 
  Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, 
community, and current society economies  
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0003107    ความเป็นพลเมอืงท่ีดี 2(2-0-4) 
  (Smart Citizenship) 
  การปกครองระบอบประชาธปิไตย สทิธ ิหน้าที่ เสรภีาพ และบทบาทของพลเมอืง                    
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกนัในสงัคมแห่งความ
หลากหลาย การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัติวธิ ีการตา้นทุจรติ การปลูกฝังทศันคตเิชงิบวกต่อ
ประเทศ จติอาสา บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบ มคีวามกล้าตดัสนิใจในสิง่ที่ถูกต้อง การเป็น
สมาชกิ ทีด่ขีองพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
  Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 
context of democracy; democratic form of government with the king as head of state, 
living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems of 
corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of 
Thailand and the world 
 
0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4) 
  (Law in Daily Life)   
  กฎหมายทัว่ไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรฐัธรรมนูญ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา 
กฎหมายครอบครวั รวมถงึกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and 
computer crime Intellectual property law, Family law and other related law. 
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กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /  Mathematics, Science and 
Technology 
0004101 การคิดและการตดัสินใจ 2(2-0-4) 
  (Thinking and Decision Making) 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลกัการใชเ้หตุผล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลโดยการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อ    
การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรบัการ
ตดัสนิใจแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั 
  Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 
thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application for 
decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 
programming for problem solving in daily life. 
 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ าหรบัชีวิตประจ าวนั  2(2-0-4) 
  (Computer Technology for Daily-Life) 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์     
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมยัใหม่ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จรยิธรรมและ
ความปลอดภยั คอมพวิเตอร์ ในอนาคตและทกัษะในการน าเครื่องมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใช ้ในชวีติประจ าวนั 
  Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 
system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer security 
ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life. 
 
0004103    การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
  (Exercise for Health) 
        ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขัน้ตอน รูปแบบ วธิกีารออกก าลงักายเพื่อสุขภาพที่
สอดคล้องกบัยุคสมยั เหมาะสมกบัเพศ วยั และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลและการ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 
  Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life. 
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0004104 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 2(2-0-4) 
  (Science and Technology for Quality of Life) 
          กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สารที่ใชใ้นชวีติประจ าวนั เทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทน เทคโนโลยชีวีภาพ มลพษิในสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบของความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์
ทีม่ตี่อ       การด าเนินชวีติมนุษย์ 
  Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 
human life. 
 
0004105 วิทยาศาสตรเ์พ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
  (Science for Health) 
  ความส าคญัของอาหารและโภชนาการ การประเมนิภาวะโภชนาการ แนวทางการ
เลอืก  และการบรโิภคอาหารปลอดภยั การส่งเสรมิสุขอนามยัทางเพศ อุบตัิเหตุและการปฐม
พยาบาล     การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการเกิดโรค การป้องกนัโรค และ
หลกัการใชย้าในชวีติประจ าวนั 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, 
diseased prevention and daily medication 
 
 0004106  ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  2(2-0-4) 
   (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวฒันาการมนุษย์ ความสมัพนัธ์เชิงระบบ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น มลพิษ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมกบัการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 
between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of 
life, global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental 
areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource management. 
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0004107 เทคนิคการบ ารงุรกัษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวนั  2(2-0-4) 
  (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลกัการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรกัษาเครื่องใช้ในชวีติประจ าวนัภายในบา้น 
เครื่องมอืและการใช้เครื่องมอืส าหรบังานไฟฟ้า งานครุภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถงึความปลอดภยัและการประหยดัพลงังาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 
and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness. 
 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสตัวใ์นชีวิตประจ าวนั  2(2-0-4) 
  (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดบัเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผกั
ปลอดสารพษิ พชืเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบรโิภคในครวัเรอืน การปลูกไม้ผลและไมย้นื
ต้น  หลักการเลี้ยงสตัว์เบื้องต้น การเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสตัว์ การเลี้ยงสตัว์โดยใช้
สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสตัวเ์ลี้ยง หลกัการเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit 
trees and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  
plants for Livestock; principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 - กลุ่มวิชาแกน   
รหสัวิชา    ช่ือ และค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2551401   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัศาสตร์ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Political Science) 
  ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลัก            
ในการศกึษาทางรฐัศาสตร ์รฐัและระบบราชการ การจดัการปกครอง และความคดิทางการเมอืง 
ลทัธแิละอุดมการณ์ทางการเมอืง 
  Definition, history and the scope of the study of political science; main 
concepts in political science, state and bureaucracy, governance, political thoughts, 
political doctrines and ideologies. 
 
2551402    ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
  (Introduction to Public Administration) 
  ความหมาย ทฤษฎ ีแนวความคดิ และขอบขา่ยทางรฐัประศาสนศาสตร ์ววิฒันาการ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการทางนโยบายสาธารณะ         
ทฤษฎอีงคก์าร การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การคลงัและงบประมาณ      
  Definitions, theories, concepts and scope of public administration, The 
evolution of public administration, Administration, Public policy process, Organizational 
theory ,Human resource management, Finance and Budget. 
 
2551403   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (Introduction to International Relations) 
  ความหมาย ขอบเขต วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และสถานการณ์ปัจจุบนัทีส่ าคญั
ในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ   
  Definitions, scope, evolution, concepts and theories of international relations, 
foreign policy formulation, tradition in international relations, international organizations, 
international laws, current situations in international relations 
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2551404    ระบบการบริหารราชการไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Public Administration System) 
  แนวความคดิเกี่ยวกบัการบรหิารงานภาครฐั ววิฒันาการของการบรหิารราชการ
ไทย โครงสร้างการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ ปัญหาอุปสรรคการ
บริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการและแนวโน้มของการบริหารราชการในอนาคต   
   
  Concepts of public administration, The evolution of Thai government 
administration, Structure of central government administration, regional and local 
administration, Problems and obstacles in Thai government administration, Bureaucratic 
reform and trends of public administration in the future. 
 
2552101  ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
  (Modern Organization Theory) 
   ประวตัิความเป็นมาของการศกึษาองค์การ ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การและการ
จดัการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัองค์การ กระบวนการจดัการ กรอบการวิเคราะห์องค์การ
สมยัใหม่ นักคดิและวธิกีารจดัการสมยัใหม่ ตวัแบบและขอ้เสนอใหม่ ๆ เกีย่วกบัองคก์ารและการ
จดัการ 
      The history of organization, the relations between organizations and the 
theories of organizations, management processes, the analytical scopes of modern 
organizations, thinkers and approaches to modern organizations, and models and 
suggestions on organizations and management. 
 
2552201    นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
  (Public Policy)  
  แนวคดิและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะ ลกัษณะและองค์ประกอบของนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการทางนโยบายสาธารณะ อันได้แก่ การก่อตัวของโยบายสาธารณะ             
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติ               
และการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ  
  Public policy concepts and theories, Characteristics and elements of public 
policy, Public policy process such as Public policy formation, Public policy formulation, 
Public policy decisions, Policy implementation and Public policy evaluation 
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2553402   เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 
  (Administrative Techniques) 
  เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมและการ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ตัวชี้ว ัดการบริหารงานมุ่งสมดุล (Balance 
Scorecard) การเทยีบเคยีง (Benchmarking) การบรหิารความเสี่ยง การจดัการคุณภาพ ฯลฯ 
การบริหารทรพัยากรมนุษย์แบบสมดุล (HR Scorecard) การจดัการความรู้ ตลอดจนการน า
เทคนิคการบรหิารต่าง ๆ ของภาคเอกชน มาประยุกต์ใชใ้นภาครฐั 
               Administrative techniques, including environmental assessment and strategy 
formulation, Achievement management, Balanced Scorecard Management Indicators, 
Benchmarking Risk management, Quality management, etc. Balanced human resource 
management (HR Scorecard) Knowledge management. Including the introduction of 
various management techniques of the private sector to apply in the public sector 
 
2553301    การบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 3(3-0-6) 
  (Public Human Resource Administration) 
  ปรชัญา ความเป็นมา แนวคิด และกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย์ภาครฐั     
องค์กรกลาง ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ภาครฐั และความท้าทายในการบรหิารทรพัยากร
มนุษยภ์าครฐัในปัจจุบนั 
  Philosophy, background, concepts and Government Human Resources 
Management Process, A central organization in the management of human resources for 
public, and challenges in current human resource management in the public sector  
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2553501   การบริหารงานคลงัและงบประมาณ 3(3-0-6) 
  (Fiscal and Budgeting Administration) 
  แนวความคิด ทฤษฎี ทางการบริหารงานคลังและงบประมาณ การวิเคราะห์         
ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองที่มีอิทธิผลต่อระบบการคลังและ
การงบประมาณของรฐั รายรบัของรฐับาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรฐับาล หนี้สาธารณะ 
และผลกระทบการใชน้โยบายการเงนิการคลงักบัปัญหาเศรษฐกจิ  
  Concepts and theories of public finance and budget administration, The 
analysis of economic, social and political systems influencing on public finance and 
budgeting, government revenue, taxation, government expenditure, public debt, and 
consequences of fiscal policy in solving economic problems 
 
2554401   การบริหารการพฒันา 3(3-0-6) 
  (Development Administration) 
  แนวคดิและทฤษฎีทางการพฒันาและการบรหิารการพฒันา การพฒันาเศรษฐกิจ     
การพฒันาสงัคม การพฒันาการเมอืง และการพฒันาเมอืงและชนบท เป็นต้น กระบวนการใน
การพฒันาประเทศของนักบรหิาร การพฒันา การบรหิารการพฒันาประเทศไทย 
  Concepts and theories of development and development administration, 
economic development, social development, political development etc. Processes of 
country development by development administrators, development administration in 
Thailand 
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- วิชาเฉพาะด้านบงัคบั 
รหสัวิชา        ช่ือ และ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2551405  การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Politics and Government) 
  ความรู้พื้นฐานทางการเมอืงการปกครอง ประวตัิศาสตร์การเมอืงการปกครองไทย
ร่วมสมยั สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย และแนวโน้มการเมอืงการปกครองไทยกบั
การบรหิารราชการแผ่นดนิ 
  Introduction to politics and government, contemporary history of Thai politics 
and government, Thai political institutions and process, and tendency of Thai politics and 
government and Thai administration system 
 
2552202  หลกัและเทคนิคการวางแผน 3(3-0-6) 
  (Planning Principle and Techniques) 
  แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกับการวางแผน เทคนิคการวางแผนในระดับต่าง ๆ เช่น            
แผนยุทธศาสตร ์แผนยุทธวธิแีละแผนปฏบิตักิาร ลกัษณะและส่วนประกอบของแผน การท านาย
อนาคตเพื่อการวางแผน การตดัสนิใจ การวางแผน การวเิคราะหแ์ละการอนุมตัแิผน การควบคมุ
และการด าเนินการตามแผน การเงนิ และการงบประมาณของแผน ตลอดจนการประเมนิผลของ
แผนและโครงการ 
  General idea about planning, planning technique in all level, such as strategy 
plan, tactics plan and action plan, the character and components of plan predicting future 
for planning, making a decision, planning the analysis and plan approval the supervision 
and the administration following the plan the finance and the budget of the plan, including 
the evaluation of the plan and the project 
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2552408   กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
  (Criminal Law 1) 
  หลักทัว่ไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษอาญาและวิธกีารเพื่อ     
ความปลอดภยั ความรบัผดิในทางอาญา การพยายามกระท าความผดิ ผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งในการ
กระท าความผิด การกระท าความผิดหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุ
ความและบทบญัญตัทิีใ่ชแ้ก่ความผดิลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
  General principles of criminal law, enforcement of criminal law, criminal 
punishment and measure for safety, criminal liability, criminal attempt, participant in the 
offences, the several provisions of criminal offences or several distinct and differet 
offences, persistent offence, prescription and provision for petty offence in the criminal 
code 
 
2553401    การปกครองท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Local Government) 
  ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
ววิฒันาการ        รูปแบบการปกครองท้องถิน่ การรวมและการกระจายอ านาจกบัการปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการพฒันาการปกครองทอ้งถิน่ไทย เปรยีบเทยีบ
กบัการปกครองทอ้งถิน่  ในต่างประเทศ 
  Meanings, concepts, objectives and importance of local government; evolution 
of local government’s forms in different levels; centralization, decentralization and local 
government Problems, obstacles and trends of Thai local government development. 
Comparing to  the local government in foreign countries 
 
2553412  รฐัประศาสนศาสตรก์บัการจดัการภยัพิบติั 3(3-0-6) 
  (Public Administration and Disaster management) 
  ธรรมชาติของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดเหตุ 
แนวโน้มการเกดิขึน้ของภยัพบิตัใินอนาคต   
  The nature of disasters, Type of disaster Especially natural disasters Disaster 
caused by humans, Methods of prevention and mitigation of public disasters when an 
accident occurs, The tendency of the occurrence of future disasters.    
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2553414  นวตักรรมและการจดัการการเปลี่ยนแปลงภาครฐั             3(3-0-6) 
   (Innovation and Public Change Management) 
                ความหมาย และบทบาทของนวัตกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ             
การประยุกต์ใช้  นวตักรรมในองค์การภาครฐั ผลการประยุกต์ใช้นวตักรรมในองค์การภาครฐั        
โดยศกึษาและวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษา 
                Meanings and roles of innovations affecting organizational change. 
Application of innovation in public organizations. The results of applying innovation in 
public organizations. By studying and analyzing from case studies. 
 
2553417  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
  (Criminal Procedure)  
  กระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักการทัว่ไป อ านาจของพนักงานฝ่าย
ปกครอง และต ารวจ พนักงานอยัการและศาล การสบืสวนสอบสวน การฟ้องคดอีาญาและคดี
แพ่งเกีย่วเนื่องคดอีาญา หมายเรยีกและหมายอาญา การจบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อยตวัชัว่คราว วธิี
พจิารณาในศาลชัน้ตน้ ชัน้อุทธรณ์ ชัน้ฎกีา การบงัคบัคดตีามค าพพิากษาและค่าธรรมเนียม การ
ขออภัยโทษ        การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา 
  General principle of criminal procedure, administrative or police officials, 
public prosecutors and judges, investigation, inquiry, criminal prosecution and civil suit 
connected to criminal case, criminal summons and cyiminal warrant, arrest, impounding, 
imppision, seek for release, procedure in trial court, court of appeal, supreme court, 
judgment execution and court fees, forgiveness commutation in the criminal procedure 
code 
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2554402    ระเบียบวิธีวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
  (Research Methodology in Public Administration) 
  หลักการทัว่ไปเกี่ยวกับวิจัย องค์ประกอบของการวิจัย กระบวนการทางวิจัย 
ประกอบดว้ย การตัง้ค าถามวจิยั การก าหนดวตัถุประสงคว์จิยั ทีม่าและความส าคญั การทบทวน
วรรณกรรม วธิกีารด าเนินวจิยั การสรุป ผลและอภปิรายผลวจิยั รวมถงึการอา้งองิการวจิยั  
  General principles of research, Research composition, The research 
processes including Research questioning, objectives, Background and importance, 
Literature review, research  Methodology,  Conclusion and Discussion of research 
findings, and research references 
 
2554403   สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  (Seminars in Public Administration) 
  ความส าคญัของการสมัมนา รูปแบบและลักษณะของการสมัมนา องค์ประกอบ       
ของสมัมนาการวางแผนและการบริหารการสมัมนา ขัน้ตอนและกระบวนการการจดัสมัมนา        
และการจดัสมัมนาทางวชิาการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นปัญหา
ทางดา้นแนวคดิทฤษฎ ีหรอืปรากฏการณ์เชงิประจกัษ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม การศกึษาเน้นใหผู้เ้รยีน
ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนน า
ความกา้วหน้าการศกึษาคน้ควา้หน้าชัน้เรยีน และผลการศกึษาคน้ควา้ในรูปของรายงาน 
   The importance of the seminar, format and nature of the seminar, seminar 
elements, seminar planning and administration Process and process of seminar and 
organizing academic seminars on issues related to public administration which may be a 
concept or theory problem or empirical phenomena in society, study focuses on students 
researching themselves, Under supervision and guidance from teachers in which students 
bring their study progress and research in front of the class And the study results in the 
form of reports 
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2554405   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
  (Administrative Law and Procedure)  
  ประวัติ ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ความหมายและกิจกรรมของฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ หลัก
กฎหมายปกครองเกีย่วกบัการควบคุมการ ใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง ไดแ้ก่ หลกัความชอบดว้ย
กฎหมาย นิติกรรมสญัญาทางปกครอง ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ความรบัผิดทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีร่ฐั วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
  History, nature and concepts relating to administrative law, administrative 
organization of Thailand, meaning and administrative actions, public service administrative 
law principles relating to the control of the administrative for example juristic acts and 
contract of administrative principles of liability for wrongful act of government official, 
methods of administrative practices and administrative procedure. 
 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหสัวิชา    ช่ือ และค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาองคก์ารและการจดัการ 
2553101   การจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั 3(3-0-6) 
  (Strategic Management in Public Sector) 
  แนวคิดและทฤษฎีการจดัการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
องค์การ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ระดบัของกลยุทธ์ กลยุทธ์หลกัของ
องค์การ กลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการ การวางแผนเชงิกลยุทธ์ ภาวะผู้น ากบัการจดัการเชงิกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน การน ากลยุทธข์องภาคเอกชนมาปรบัใชใ้นการจดัการภาครฐั   
  Concepts and theories in strategic management; vision, mission and 
objectives of an organization; analysis of internal and external environment; level of 
strategy; corporate strategy; operation strategy; strategic planning, leadership in strategic 
management; implement strategy to operations; comparison of strategic management 
between public sector and private sector: adaptation strategy in private sector into public 
sector 
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2553102  พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั 3(3-0-6) 
  (Public Organization Behavior and Culture) 
   แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่
ก าหนดพฤติกรรม และความสมัพนัธ์ของมนุษย์ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ ศกึษา
เรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น า ความร่วมมอื และความขดัแย้งในองค์การ อ านาจอิทธพิล และการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ ความส าคญัของวฒันธรรมองค์การ และผลที่มพีฤติกรรมของมนุษย์ 
การพฒันาองคก์าร             และการบรหิารการเปลีย่นแปลงโดยมุ่งเน้นองคก์ารภาครฐั 
  Concept and theories of human behavior in organization; factors determining 
human behavior and interpersonal relationships on individual, group and organization 
levels; motivation, leadership, cooperation and conflict within organization; power and 
influence and communication within organization; importance of organization culture and 
effects of human behavior; organizational development and managing change emphasize 
government sector. 
 
2553103 การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  (Knowledge Management and Learning Organization) 
  ความส าคัญของความรู้ที่มีต่อองค์การ ความหมาย หลักการ กระบวนการ             
ของการจดัการความรู้ ววิฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ องค์ประกอบ          
ของการจดัการความรู้ การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ           
การจดัการความรู้ อาท ิเทคโนโลยกีารสื่อสาร เทคโนโลยกีารจดัเก็บขอ้มูล โดยเน้นศกึษาการ
จดัการความรูใ้นองคก์ารภาครฐั และวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษาเป็นส าคญั 
  The importance of the knowledge that has to build (wasp) an organization, 
meaning, principle, the procedure of knowledge administration the evolution of the idea 
the theory about knowledge administration an element of knowledge administration, 
organization learning development, include pertaining to administration knowledge 
Technology such as communication Technology arrangement Technology collects data 
by emphasize study knowledge administration in government sector organization and 
analyses from the case study in witness. 
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2553104 การพฒันาองคก์ารและการจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  (Learning Organization Development and Management) 
  ความหมายแนวคดิการพฒันาองคก์าร รูปแบบ โครงสรา้งขององคก์าร การบรหิาร
จดัการ องค์การแบบการจดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรู้เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ในอนาคต รวมทัง้การพฒันาองค์การโดยการจดัการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
เรยีนรู้รูปแบบการจดัการความรู้ องค์ประกอบ และขัน้ตอนในการจดัการความรู้ กระบวนการ
สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี เทคนิคและเครื่องมือการพฒันาการจดัการความรู้ และ
กรณีศกึษา         จากองคก์ารต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
  Meaning, concept of organization development, format the structure of an 
organization the administration manages an organization like (model) organization 
learning administration for enhance the capability will in the competition in the future and 
organization development by knowledge administration and learning organization, format 
administration knowledge learning an element and the step in knowledge administration 
the procedure builds and exchange the knowledge strategy, technique and development 
administration knowledge tool and the case study from all organization both of in and the 
foreign countries 
 
2553105 สนัติวิธีศึกษากบัการจดัการความขดัแย้ง     3(3-0-6) 
  (Peace Studies and Conflict Management) 
  ปรชัญาแนวคดิ ทฤษฎีสนัติศกึษาและความขดัแย้ง ทกัษะการเจรจา การต่อรอง 
และ การไกล่เกลี่ย การอ านวยความสะดวกและการจดัประชาพจิารณ์ กลยุทธ์และกลวธิใีนการ
จดัการ     ความขดัแย้งอย่างสนัติ  บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชน        ฝึกปฏบิตัทิกัษะและกลไกในการบรหิารความขดัแยง้และการสรา้งสมานฉนัท์
เพื่อสนัตสิุขของชุมชน 
  Philosophy, concept, theory of peace studies and conflict. Interlocution skill, 
negotiating and reconcilement, facilities and public hearing management, strategies and 
tactics to manage conflicts for peace. the method and process of public participation. 
Practice skills and mechanisms for conflict management and peace building solidarity to 
the community. 
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2554101 ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารงานพสัด ุ 3(2-2-5) 
  (Correspondence Regulations and Purchase Maintenance) 
  รูปแบบการเขยีนหนังสอืราชการประเภทต่างๆ ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบยีบการบรหิารงานพสัดุ การปฏบิตัิการงานพสัดุ การจดัหา การ
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ การเก็บรกัษาพสัดุ การท าบัญชีคุมพสัดุ ระเบียบและการ
ปฏบิตักิารงานพสัดุของราชการ ปัญหาในการบรหิารงานพสัดุและแนวทางแกไ้ข 
  form the government dispatch types. According to the Office of the Prime 
Minister's correspondence. Management and Procurement , Operational Procurement, 
Sourcing, Requiring specialized hardware features. Storage supplies Inventory control, 
accounting Procurement rules and practices of the government. Problems in the 
management of materials and solutions. 
 
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
2553201   การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
  (Public Policy Analysis) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 2552201 นโยบายสาธารณะ 
  แนวความคดิเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะและการวเิคราะห์นโยบาย กระบวนการ
ทางนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ปัญหานโยบาย กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ รูปแบบในการวเิคราะหน์โยบาย และขอ้จ ากดัของการวเิคราะหน์โยบาย    
  
  Public Policy Concepts and Policy Analysis Public Policy, Public policy 
process,  Policy problem, Public policy analysis process, Patterns in policy analysis and 
the limitations of policy analysis. 
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2553202    การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
  ( Project Analysis and Management) 
  ลักษณะของงานโครงการ การเขียนโครงการ การเขียนโครงการในรูปตรรกะ 
เทคนิคการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ เทคนิคผงัขา่ยงาน  การวางแผนโครงการ การ
วเิคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏบิตัิการ และการด าเนินการตามแผน การจดัล าดบัขัน้ตอน
การด าเนินงาน การควบคุม และตดิตามโครงการ และการประเมนิผลโครงการในภาคสนาม และ
การน าเสนอผลกรณีศกึษา 
                Characteristics of project, project proposal preparation, logical framework 
technique, project feasibility study technique, project planning, analysis of break-even 
point, operational planning and implementation, sequences of operations, controlling and 
monitoring the project, evaluating the project in the field and case study presentation. 
 
2553203 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั 3(3-0-6) 
  (Strategic Planning in Public Sector)   
  หลกัการ แนวคดิ และกระบวนการการวางแผน ตลอดจนพฒันาการของบรบิททาง   
การบรหิารงานของภาครฐั ที่ส่งผลต่อการน าไปสู่การวางแผนเชงิกลยุทธ ์โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ รวมถึงความ
สอดคล้องของนโยบายและแผนเชงิกลยุทธ์ ตลอดจนการประเมนิการน าแผนไปปฏบิตัิ โดยใช้
กรณีศกึษา      จากองคก์ารภาครฐั และองคก์ารภาคสาธารณะต่างๆ รวมทัง้ศกึษาเปรยีบเทยีบ
กบัภาคเอกชน 
  The principle, idea and planning procedure, including the development begs 
for the budget confiscates administration work way of the government sector that affects 
to build (wasp) the lead to planning mechanical urges by cover the substance about the 
analysis and fix the vision, obligation and the strategy of an organization, include the 
accordance of the policy and mechanical plan urge, including, lead plan assessment goes 
to minister by use the case study from government sector organization and part public all 
organization and study compare with with the private sector. 
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กลุ่มวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
2553302   การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย ์    3(3-0-6) 
  (Competency Assessment and Human Capital Development) 
    แนวคิดของสมรรถนะและการสร้างโมเดลสมรรถนะ (Competency Model)        
การน าเอาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาทุนมนุษย ์การออกแบบหลกัสูตรในการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหม้สีมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร และตรงกบั
วสิยัทศัน์ขององคก์าร ศกึษากระบวนการในการสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) ใหก้บัทรพัยากร
มนุษยใ์นองคก์าร การพฒันาผูบ้รหิาร (Management Development) การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
ช่วยส่งเสริม การพฒันาทุนมนุษย์ การพฒันาการเป็นหวัหน้างานที่ด ีรวมตลอดถึงการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการเรยีนรู้ และการพฒันาบุคลากร เทคนิคการเรยีนรู้
อย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแผนและการพฒันาสายอาชพี รวมถงึเทคนิคการฝึกอบรม และการ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบใหม่ 
  Concepts of the Competency and Competency Model building the lead takes 
the watermelon abundantly the capacity goes to apply in asset human development 
designing course in resource human development for there is the capacity that correspond 
the requirement of an organization and straight with the vision of an organization study 
the procedure in building value added (Value Added) give with human resource in an 
organization, executive development (Management Development) building environment 
that help to encourage asset human development bing foreman good development, total 
up through arrive at building organization learning, study the learning process and 
personnel development learning techinque efficiently, planning and the development late 
an occupation, include training techinque and learning new model evaluation. 
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2553303  แรงงานสมัพนัธ์ 3(3-0-6) 
  (Labour Relations) 
  ความสมัพนัธ์และบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรฐั วิวฒันาการของ
สหภาพแรงงาน ทัง้ในและต่างประเทศ หลักการและแนวทางก าหนดนโยบายด้านแรงงาน 
บทบาทรฐับาล ในด้านการบรหิาร แรงงาน การก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่า การคุ้มครองแรงงาน การ
บริหารการแรงงานสมัพนัธ์ สภาพข้อขดัแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจา
ต่อรอง การนัดหยุดงาน กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งและคดแีรงงาน 
  Relations and role between employer, employee and government, evolution 
of labor union in Thailand and foreign, principle and methods of labor policy formulation, 
government’s role in labor management, basic wage enactment, labor protection, Labour 
Relation management, conflicts between employer and employee, negotiational process, 
strike of labors, labor law and labor lawsuit.    
 
2553304 การบริหารค่าตอบแทนและการบริหารคนเก่ง  3(3-0-6) 
  (Compensation and Talent Management)  
  หลกัการและแนวคดิการบรหิารค่าตอบแทนและบรหิารคนเก่ง การรกัษาบุคลากร                     
ทีม่คีวามสามารถสงูไวก้บัองคก์ร การบรหิารค่าตอบแทน สวสัดกิารและผลประโยชน์ การจดัการ
ผลปฏบิตังิาน การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทน กรณีศกึษาการบรหิารค่าตอบแทนและบรหิาร
คนเก่งขององคก์รภาครฐัและภาคเอกชน   
  Principles and concepts of compensation management and talent 
management Retaining highly capable personnel with the organization Compensation 
management Welfare and benefits Performance Management Determination of 
compensation structure A case study of compensation management and talent 
management of public and private organizations. 
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2553305 การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์ 3(3-0-6) 
  (Human Capital Management in Globalization) 
  ความหมาย วิวฒันาการ หลักการแนวความคดิ ขอบเขตของวิชาการจดัการทุน
มนุษย ์กระบวนการในการจดัการทุนมนุษยท์ัง้ภาครฐัและเอกชน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและ
วางแผนก าลงัคน การสรรหา และการคดัเลอืก การใช้ประโยชน์ การบรหิารค่าตอบแทน การ
พฒันา การธ ารงรกัษา อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และการพ้นจากองคก์าร
ของบุคลากรในองค์การ  รวมทัง้ศกึษา ปัญหาของการบรหิารทุนมนุษย์ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ตลอดจนผลกระทบภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบริหารในยุคโลกาภิวตัน์ และเทคนิคการ
จดัการทุนมนุษยส์มยัใหม่ 
  Meaning, evolution, concept, scope of technical human capital management, 
human capital management processes in both the public sectors and private sectors. 
Such as policy specification and man power planning, recruitment and selection, benefits, 
consideration, development, maintenance, occupational health and safety in the workplace 
and retirement. Moreover, studies problem of human capital management in public sectors 
and private sectors. As well as the administrative environment globalization impact and 
human capital and modern management techniques. 
 
2553306   ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (Leadership and Ethics for Public Administrators) 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ประเภทและลักษณะ บทบาทหน้าที่  และ
ความสามารถของผู้น า การพัฒนาความเป็นผู้น า แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 
จรรยาบรรณทางการบรหิาร และคุณธรรมพืน้ฐานส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์ 
  Concepts and theories about leaders. Types and characteristics of roles, 
duties and abilities of leaders Development of leadership, concepts, theories about ethics 
Administrative Ethics And basic morality for public administration 
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กลุ่มวิชาทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2551406   สถาบนัทางการเมืองและรฐัธรรมนูญ 3(3-0-6) 
  (Political Institutions and Constitution) 
  วตัถุประสงค์ของกฎหมายรฐัธรรมนูญและการสถาปนารฐัธรรมนูญประเภทต่าง ๆ                    
เน้นท าความเขา้ใจอ านาจอธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภานิติบญัญตัิสภา
เดยีว หรอืสองสภา การแบ่งอ านาจและรูปของรฐับาลต่าง ๆ ที่สบืเนื่องมาจากการแบ่งอ านาจ                  
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญ สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล นอกจากนัน้ยงัศกึษาถงึ        
การจัดตัง้องค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่มีมาแล้ว รวมทัง้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ คณะรฐัมนตรี รฐัสภา การด าเนินและวิธีปฏิบัติงานของรฐัสภา การบัญญตัิ
กฎหมาย ความเกีย่วพนัระหว่างคณะรฐัมนตรกีบัรฐัสภา ศาลและตุลาการรฐัธรรมนูญ ศาลพเิศษ 
และสถาบนัทางการเมอืง อื่น ๆ ทีก่ าหนดไวต้ามรฐัธรรมนูญ 
  Objectives of constitutional law and the establishment of various constitutions, 
focusing on understanding democratic power and government, the issue of having one 
legislative assembly or two, power sharing and different forms of government arising from 
power sharing, the status of the constitution as being the highest legal authority, rights 
and freedoms of individuals.  In addition, the course will study the establishment of 
governing bodies in accordance with the constitution occurring in Thailand in the past, as 
well as the monarchy, the cabinet and parliament, parliamentary procedures and 
operations, lawmaking and the relationship between the cabinet and parliament, the courts 
and constitutional judiciary, special courts and other organisations. 
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2552401   ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองร่วมสมยั                  3(3-0-6) 
  (Political Philosophy and Contemporary Political Theories) 
  ก าเนิดความคิดทางการเมอืงและสงัคมในยุคสมยันครรฐักรกี-เอเธนส์  ความคดิ
การเมอืงยุคกลาง  ความคดิทางการเมอืงสมยัใหม่ ความคดิทางการเมอืงโลกตะวนัออก เช่น 
ขงจือ้ จาณักยะ  และมหาตมะ คานธ ีเป็นตน้ ทฤษฎกีารเมอืงของนักรฐัศาสตร์ชาวอเมรกินัร่วม
สมยั และทฤษฎทีางรฐัศาสตรห์ลงัสมยัใหม่ ตลอดจนน าทฤษฎตี่าง ๆ มาวเิคราะหป์รากฏการณ์
ทางการเมอืงร่วมสมยั 
 Political philosophy and social origin in the Athen city-state age, medieval political 
philosophy, modern political philosophy, east political philosophy for example Kung Tzu, 
Canakya and Mahatma Gandhi etc. and contemporary Political Theories of American 
Political scientists, and post – Modern political Theories, and use of Theories analysis 
contemporary political situation 
                       
2552402 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (English for Public Administration) 
  ค าศัพท์ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร์ ฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขยีนเพื่อใช้ในการสนทนาพื้นฐานทีจ่ าเป็นในการติดต่อประสานงาน การอ่านข่าว วารสาร 
บทความทางวชิาการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสนศาสตร ์การกรอกแบบฟอรม์ทางราชการ โดยมี
เนื้อหาเกีย่วกบัการบรหิารราชการ องคก์ารส่วนทอ้งถิน่  
  Vocabulary for public administration Skills in listening, speaking, reading and 
writing in order to discuss the basic need for coordination. Reading news, journals, 
academic articles related to public administration. Filling out official forms with content 
about public administration Local organization. 
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2552404 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
3(3-0-6) 
  (Politics and Government in Southeast Asia) 
  ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ          
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาประวัติศาสตร์ การตกเป็นอาณานิคม 
สงครามโลกครัง้ที ่2 สงครามเยน็ และช่วงหลงัสิน้สุดสงครามเยน็  ศกึษาและวเิคราะห์ถงึสภาพ
การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมทีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้
  An overview of the history and politics of different countries. Southeast Asia 
By focusing on the study of history Colony World War 2 and the Cold War, the end of the 
Cold War. Studies and analyzes the political, economic and social conditions that affect 
the international relations of the countries in Southeast Asia. 
 
2552405 การเมืองและชาติพนัธุ์ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  (Politics and Ethnicity in Southeast Asia) 
  พลวตัรความขดัแยง้ระหว่างรฐัและกลุ่มชาตพินัธุ์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้  
โดยศกึษาถึงทฤษฎ ีและแนวคดิต่างๆ เพื่อน าไปวเิคราะหก์รณีศกึษาของความขดัแยง้ทางกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์
  Dynamics of conflicts between states and ethnic groups in Southeast Asia. 
The study of theories and concepts. To analyze case studies of ethnic conflict 
 
2552406 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง 
     3(3-0-6) 
  (Relations and Foreign Policies of Greater Mekong Sub-region) 
  การเมือง และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง         
ความร่วมมอืและความขดัแยง้ของกลุ่มประเทศอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยพจิารณาทัง้ในบรบิท
ของปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  
  Politics and foreign policy of the Greater Mekong Sub-region (GMS) and 
Cooperation and conflict of GMS and in the context of considering both internal factors 
and external factors. 
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2552407 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  (The Major Powers and Southeast Asia) 
  บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ               
ทัง้ทางการเมอืง  เศรษฐกิจ และสงัคมในประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แต่ยุคอาณานิคม               
หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นต้นมา ประเทศมหาอ านาจทัง้ในและนอกภูมภิาคเอเชยี เช่น จนี 
ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยศึกษาความสมัพนัธ์ทัง้ในลักษณะของความ
ร่วมมือและความขัดแย้งในระดบัทวิภาคีและระดับพหุภาคีระหว่างประเทศมหาอ านาจกับ
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  The role and influence of foreign powers on the changes. Political, economic 
and social in Southeast Asia since the colonial era. After World War 2, the major powers 
in and outside Asia such as China, Japan, US, EU, etc. The study of the relationship in 
the nature of cooperation and conflict, bilateral and multilateral level between superpowers 
with countries in Southeast Asia. 
 
2552409   กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
  (Criminal Law 2) 
  หลกัความผดิอาญาแต่ละลกัษณะตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลกัษณะ 1 
ถงึลกัษณะ 13 และความผดิลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 
  Criminal offences in the criminal code sector 2  title 1  to title 1 3  and petty 
offence in the criminal code sectior 3 
 
2553403  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 3(3-0-6) 
  (Good Governance) 
  ความหมาย ความเป็นมา หลกัการส าคญั ความส าคญั ตลอดจนบรบิทที่ก่อใหเ้กดิ
แนวคดิของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมทีด่ ีการประยุกต์ใช้และผลจากการใช้แนวคดิ       
ในการบริหารงานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน และปัญหาในการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏบิตั ิ
  Meaning, evolution, principles, and context of Good Governance ‘concepts, 
Good Governance ‘conceptual application and result in management in public and private 
sectors, and problem of Good Governance implementations. 
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2553404    ระบบสารสนเทศส าหรบันักบริหาร 3(3-0-6) 
  (Management Information System) 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขัน้ตอนในองค์การทัง้การ
วางแผน การปฏบิตัิงาน การติดตามควบคุม และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
การใช้ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัองค์การภาครฐั รฐัวสิาหกิจ การปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และภาคเอกชน 
  Information systematization Theory, step analysis in both of planning 
organization, work practice, following controls, and the evaluation systematically, by using 
system information technology integration in very organization government sector 
administration, State Enterprises, part administration, the locality and the private sector 
 
2553405 การจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาท่ียัง่ยืน  3(3-0-6) 
  (New Public Management and Sustainable Development) 
  ความหมาย ที่มา แนวคิด หลักการ ตัวแบบของการพฒันาแบบยัง่ยืน ตลอดจน
แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องอนัเป็นแนวทางและวิธกีาร
ปฏบิตัิเพื่อให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยนื การเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะความทนัสมยั การพฒันาภายใต้
กระแสโลกาภวิตัน์ กรณีศกึษารูปแบบและแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์รภาครฐั องคก์าร
ภาคเอกชน และองคก์ารภาคประชาชน 
    Meaning that the principles of sustainable development, as well as 
conceptual. And the new public management theories related to the guidelines and 
practices to achieve sustainable development. Changes to the modern condition 
Development under globalization a case study format and guidelines for the sustainable 
development of public sector organizations. Enterprise Organizations and public sector 
organizations 
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2553406 การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมชุมชนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  (Politics Economics Society and Culture of Local Community) 
  ขอบเขต ความหมาย ความส าคญัของการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม
ท้องถิ่น  พฒันาการทางการเมอืงท้องถิ่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมท้องถิ่น ตลอดจน
วฒันธรรมท้องถิ่นที่มอีิทธพิลต่อโครงสร้างอ านาจทางการเมอืงท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม และวฒันธรรมท้องถิ่นในสงัคมชนบทและภาวะการกลายเป็นเมอืง วธิกีารศกึษาชุมชน
นโยบายเพื่อการพฒันาสงัคม และวฒันธรรมทอ้งถิน่ โดยมุ่งศกึษาการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย 
  The scope, meaning, importance of politics, economy, social and locality 
culture, locality political developments, economic structure and locality social. As well as 
locality cultural influences locality political power structure. Changes social and locality 
culture in rural and urbanization. The way studies policy community for development social 
and locality culture by are bound on political, economic, social and cultural communities 
in Loei province. 
 
2553407   การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  (Comparative Local Government and Administration) 
  การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ 
โครงสร้าง และการบรหิารการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ของประเทศที่พฒันาแล้วและกลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กับประเทศไทย แนวนโยบายของรฐัที่มีต่อการปกครอง
ท้องถิ่น ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปรบัปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้น
อนาคต  
  Political and administrative decentralization. Compare styles The structure 
and format of the local administration of the developed country and group of country in 
Southeast Asia with Thailand. The policy of the state to the local government. The 
relationship between the government and local authorities. Problems and Solutions 
Update The trend of the local government of the country in Southeast Asia in the future. 
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2553408  ภมิูปัญญาท้องถ่ินกบัการบริหารจดัการท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  (Local Wisdom and Local Administration) 
  แนวคิด ความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน พื้นฐานความคิดรากเหง้าของ
วัฒนธรรม  ในการควบคุมและการตรวจสอบหน่วยการปกครองท้องถิ่น การสนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถิ่นไดใ้ช้ภูมปัิญญาในการพฒันาท้องถิ่นอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิใหม้กีาร
น าภูมปัิญญาชาวบา้นไปปรบัใชก้บัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื 
  Concept, signification of local wisdom, conception and cultural roots. Support 
local people to develop their potential by applying, local wisdom in local administration for 
sustainable development and top-quality growth. 
 
2553409 การบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  (Comparative Public Administration) 
  ทฤษฎี และตวัแบบการเปรยีบเทยีบทางการบรหิารรฐักิจ ศกึษาเปรยีบเทยีบระบบ
การบรหิารรฐักิจของประเทศไทยกบันานาประเทศทัง้ที่ก าลงัพฒันาและที่พฒันาแล้ว พจิารณา
ลกัษณะส าคญั และปัญหาของระบบการบรหิารของประเทศต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากอทิธพิลทาง
การเมอืง ระบบกฎหมาย วฒันธรรมและเศรษฐกจิ 
  Theory and model of comparison in public administration. Comparative study 
of the public administration system of Thailand with many developing and developed 
countries Consider the important characteristics and problems of the administrative 
systems of different countries As a result of political influence, legal system, culture and 
economy. 
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2553410 การพดูในท่ีชุมชนส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
  (Public Speaking for Public Administrators) 
  การพูดในชีวิตประจ าวัน ความมุ่งหมายของการพูดและหลักการฝึกการสร้าง
บุคลิกภาพ  การใช้เสียง ความมัน่ใจ ตลอดจนลีลาการด าเนินเรื่องและการใช้ภาษา การพูด
อธบิาย พรรณนา และเล่าเรื่องในสภาวะและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึน้ การใช้จติวทิยาเพื่อจูงใจ
ผูฟั้ง รูปแบบต่างๆ ของการพดูในทีชุ่มชน และการฝึกปฏบิตัิ 
  Speaking on a daily basis The purpose of the speech Principles and Practice 
The creation of a sound personality, confidence, as well as penning the story. Speech 
and language, descriptive and narrative description of the conditions and objectives set 
up. Using psychology to motivate listeners to various forms of public speaking. And 
practice. 
 
2553411    การบริหารงานรฐัวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Public Enterprise Administration) 
  ศึกษาหลักการและนโยบายการจดัตัง้รฐัวิสาหกิจ วิวฒันาการของรฐัวิสาหกิจใน
ประเทศไทย การจดัรูปงาน วธิกีารบรหิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัการทัว่ไป การบรหิารงาน
บุคคลและการบรหิารการเงนิ บทบาทของรฐับาลต่อรฐัวสิาหกจิ ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ของรฐัวสิาหกจิไทย ตลอดจนวธิกีารแกไ้ข 
  Study the principles and policies for the establishment of state enterprises. 
The evolution of state enterprises in Thailand, job formatting, management methods, 
especially in general management. Personnel Management and Financial Management 
The role of government in state enterprises various problems in the operation of Thai 
state enterprises as well as methods of fixing 
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2553413  การจดัการท่องเท่ียวท้องถ่ินในจงัหวดัเลย 3(3-0-6) 
  (Local Tourism Management in Loei Province) 
   ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการ
ท่องเที่ยว ในท้องถิ่นจงัหวดัเลย บทบาทของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันา การอนุรกัษ์ การสร้าง
จติส านึก การสร้างเครอืข่าย การมสี่วนร่วมในการจดัการโดยเรยีนรู้จากกรณีศกึษา และการดู
งานนอกสถานที ่
  Definitions, principles, concepts, patterns and forms and components of 
tourism management in Loei province. Roles of those involved in development, 
conservation, awareness, networking and participation management. Learning from case 
studies and viewing tours. 
 
2553415  นิเวศน์วิทยาทางรฐัประศาสนศาสตร ์                            3(3-0-6) 
  (Ecology of Public Administration) 
                แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบโลกาภิวตัน์ บริบทและ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อมและ
พลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารงานขององค์การภาครฐัทัง้
ในยุคปัจจุบนัและอนาคต 
           Theories and concepts of global change, Globalization system, Context and 
problems of economy, politics, society, culture, Science and technology, environment and 
energy, both domestically and internationally, which affect the administration of public 
organizations in the present 
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2553416   เศรษฐกิจกบัการเมืองไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Political Economy)  
  แนวคดิพืน้ฐานว่าดว้ยความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ววิฒันาการของกลุม่
เศรษฐกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย ลกัษณะทัว่ไปและกลไกการขยายตวั ตลอดจนความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มเศรษฐกจิประเภทต่าง ๆ  การสร้างฐานอ านาจทางเศรษฐกจิของกลุ่มการเมอืง และ
การสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืงของกลุ่มเศรษฐกจิในสมยัต่าง ๆ  
  Basic concepts on economic relations and politics, evolution of economic 
groups in Thailand, the Characterization of economic groups and growth, include relation 
between economic groups and all groups, economy power investigation of political groups 
and political power investigation of economy groups in all age 
 
2553418   กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 
  (Law of Evidence) 
  กฎเกณฑเ์กีย่วกบัการสบืพยานของศาล ทัง้คดแีพ่งและคดอีาญา หลกัในการรบัฟัง 
และไม่รบัฟังพยานหลกัฐาน หลกัเกี่ยวกบัพยานความเหน็ ขอ้ที่ศาลรู้เอง ขอ้สนันิษฐาน หน้าที่
น าสบืตามประมวลกฎหมาย  วธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค 1 ลกัษณะ 5  และประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา ภาค 5 
  Rule relating to hearing of evidence in court both civil case and criminal case, 
principle of legal evidence and exclusion of evidence principles of expert witness, judicial 
notice, legal presumption, burden of proof in the civil procedure code sector 1 title 5 and 
the criminal procedure code sector 5. 
 
2554404 การบริหารการพฒันาเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
  (Urban and Rural Development Administration) 
  แนวความคิด ทฤษฎี การบริหารพฒันาเมืองและชนบท นโยบายและการวาง
แผนการบรหิารเมอืงและชนบท การน าไปปฏบิตัแิละการประเมนิผล กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วางแผนพฒันาเมอืง และชนบท  
  Concepts and theories of urban and rural development administration, policy 
and planning of urban and rural development administration, implementation and 
evaluation, laws relating to urban and rural planning 
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กลุ่มวิชาการคลงัและงบประมาณ 
2553502   การบริหารการเงินและการคลงัท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  (Local Financial and Fiscal Administration) 
  ความหมาย แนวความคดิและหลกัการในการบรหิารการคลงัของท้องถิ่น เทคนิค
การพยากรณ์ และการจดัการรายรบัรายจ่ายของท้องถิ่น ภาษีอากร นโยบายการเงนิการคลัง
ส่วนท้องถิ่น รวมทัง้เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น โดยใช้
กรณีศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้ไทยและต่างประเทศ 
  Definitions, concepts, and principle of Local Fiscal Administration, Financial 
forecasting technique and income management and expenditure, local taxation, local 
Financial policy, remedy of Local Financial and Fiscal problem, by case study of Local 
Financial and Fiscal Administration and foreign. 
 
2553503 นโยบายการเงินและการคลงั 3(3-0-6) 
  (Monetary and Fiscal Policy) 
  แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัการเงนิการคลงัภาครฐั นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั 
เครื่องมอืทางการเงนิ เครื่องมอืทางการคลงั ดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกจิ กรณีศกึษานโยบายการเงนิ     
และการคลงัเพื่อพฒันาประเทศ 
  Concepts and theories in monetary and fiscal Policy, monetary Policy, fiscal 
Policy, financial tools, fiscal tools, macroeconomic indicators, case studies in monetary 
and fiscal Policy for development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

-กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
รหสัวิชา    ช่ือ และค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
2554406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสศาสตร ์   1(90) 
                (Pre-Field Experience in Public Administration) 
                จดัใหม้กีจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี     
ในด้านการรบัรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตัวผู้เรียนให้มคีวามรู้
ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ มคีุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะที่เหมาะสมกบัวชิาชพีและศกึษา 
สงัเกต    และมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานดา้นรฐัประศาสนศาสตรใ์นสถานการณ์จรงิ  
  Arrange activities to prepare learners before they go on to practice 
professional experience in the perception of nature and career opportunities. Developing 
learners to have knowledge, skills, attitudes, motivation, morality, ethics and qualifications 
suitable for the profession and study, observe and participate in public administration in 
real situations. 
 
2554407    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์ 6(540) 
  (Field Experience in Public Administration) 
  เงื่อนไข :  (1) ต้องผ่านรายวิชา 2554406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
รฐัประศาสศาสตร์มาก่อน  และ (2) นักศกึษาต้องศกึษาวชิาในหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 108 หน่วย
กติ   ถงึจะสามารถลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานี้ได้ 
  ฝึกงานทางดา้นรฐัประศาสนศาสตรใ์นองคก์ารภาครฐั รฐัวสิาหกจิและเอกชน โดยมี
เวลาในการท างานทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห ์ 
  Training in the public administration in the public sector, state enterprises and 
private sectors. that time below 16 weeks  
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2554408 เตรียมสหกิจศึกษา           1(90) 
  (Pre - Cooperative Education)    
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ และขัน้ตอนของสหกิจ
ศกึษา  ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสหกจิศกึษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน การ
เลอืกสถานประกอบการ วธิกีารเขยีนจดหมายสมคัรงานและการสมัภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐาน
และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการไปปฏบิตังิานในสถานประกอบการ ระบบบรหิารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ  เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ การ
พฒันาบุคลกิภาพ จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีก่อนออกไปปฏบิตังิานในหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 
  Principle, concept, process and steps of cooperative education; relevant rules 
and regulations of cooperative education;  basic knowledge and techniques in job 
application; workplace section; method of writing application letter; job interview; basic 
knowledge and skills needed for working in workplace; quality Management System; 
project or product presentation techniques; academic report writing; personality 
development; ethic and code of conduct in profession befor practicing in government 
private and workplace. 
 
2554409 สหกิจศึกษา      6  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education)  
  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบไม่น้อยกว่า 16  สปัดาห ์โดยการ
จดัให้มกีารเรยีนในสถานประกอบการร่วมกับการจดัให้นักศกึษาได้ปฏบิัติงานจรงิภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัิที่ได้จากการศกึษาไปใช้ในสถานการณ์จรงิ ในลกัษณะพนักงานชัว่คราว ณ สถาน
ประกอบการทีม่คีวามร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบัมหาวทิยาลยั 
  Systematic practice in workplace not less than 1 6  weeks by studying in  
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; 
theory and practice are applied in real situation as temporary employee at MOU 
workplace. 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

และหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 
1. ช่ือปริญญา 
    รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  (รฐัประศาสนศาสตร)์ 

1. ช่ือปริญญา 
    รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  (รฐัประศาสนศาสตร)์ 

2. จ านวนหน่วยกิตรวม 
    จ านวนไม่น้อยกว่า                                  136  หน่วยกติ 

2. จ านวนหน่วยกิตรวม 
    จ านวนไม่น้อยกว่า                                  130  หน่วยกติ 

3. โครงสร้างหลกัสูตร 
    3.1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           ใหเ้รยีน 30 หน่วยกติ 
          3.1.1.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร               10    หน่วยกติ 
          3.1.2.กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                        6    หน่วยกติ 
          3.1.3.กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์                         6    หน่วยกติ   
          3.1.4.กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     8    หน่วยกติ 

3. โครงสร้างหลกัสูตร 
    3.1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป            ใหเ้รยีน 30 หน่วยกติ 
          3.1.1.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร              10    หน่วยกติ 
          3.1.2.กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                       6    หน่วยกติ 
          3.1.3.กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์                        6    หน่วยกติ   
          3.1.4.กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    8    หน่วยกติ 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 
3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   10   หน่วยกิต 
บงัคบัเรยีน 6 หน่วยกติ ดงันี้ 
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
0001102  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
0001103  สารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้                                     2(2-0-4)  
วิชาเลือกให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  4  หน่วยกิต 
0001104  การฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั       2(2-0-4) 
0001105 การอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั    2(2-0-4) 
0001106  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารวฒันธรรม                             2(2-0-4) 
0001107  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี                          2(2-0-4) 

3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   10   หน่วยกิต 
บงัคบัเรยีน 6 หน่วยกติ ดงันี้ 
0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      2(2-0-4) 
0001102  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร                                      2(2-0-4) 
0001103  สารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้                            2(2-0-4) 
วิชาเลือกให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  4  หน่วยกิต 
0001104  การฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั     2(2-0-4)                  
0001105  การอ่าน-เขยีนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 2(2-0-4) 
0001106  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารวฒันธรรม                           2(2-0-4) 
0001107  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี                        2(2-0-4) 
0001108 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั                         2(2-0-4) 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 
3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์         6   หน่วยกิต 
    เลอืกเรยีนจ านวน 6 หน่วยกติ โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันาชวีติและสงัคม                      2(2-0-4) 
0002102  พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน                                   2(2-0-4) 
0002103   สุนทรยีภาพของดนตรกีบัชวีติ                                        2(2-0-4) 
0002104   ศลิปะและการออกแบบ                                               2(2-0-4) 
0002105   สุนทรยีภาพการแสดง                                                 2(2-0-4) 

3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์         6   หน่วยกิต 
    เลอืกเรยีนจ านวน 6 หน่วยกติ โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันา                                     2(2-0-4)                   
0002102  จติวทิยาเพื่อการพฒันาต                                            2(2-0-4)                   
0002103   สุนทรยีภาพของดนตรกีบัชวีติ                            2(2-0-4) 
0002104   ศลิปะและการออกแบบ                             2(2-0-4) 
0002105   สุนทรยีภาพการแสดง                             2(2-0-4) 
0002106   สมาธเิพือ่การพฒันาชวีติ                                           2(2-0-4)                                           

3.1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ เลือกเรียนจ านวน  6 หน่วยกิต   
เลอืกเรยีนจ านวน 6 หน่วยกติ โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0003101   ระบบสงัคมไทย                                                         2(2-0-4) 
0003102   ระบบสงัคมโลก                                                         2(2-0-4) 
0003103   ธุรกจิกบัชวีติประจ าวนั                                                2(2-0-4) 
0003104   ไทเลยศกึษา                                                             2(2-0-4) 
0003105   ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซยีน                                   2(2-0-4) 
0003106   เศรษฐกจิในชวีติประจ าวนั                                            2(2-0-4) 

3.1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ เลือกเรียนจ านวน  6 หน่วยกิต   
เลอืกเรยีนจ านวน 6 หน่วยกติ โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
0003101   ระบบสงัคมไทย                                                     2(2-0-4) 
0003102   ระบบสงัคมโลก                                                     2(2-0-4) 
0003103   ธุรกจิกบัชวีติประจ าวนั                                            2(2-0-4) 
0003104   ไทเลยศกึษา                                                         2(2-0-4) 
0003105   ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซยีน                               2(2-0-4) 
0003106   เศรษฐกจิในชวีติประจ าวนั                                        2(2-0-4) 
0003107   ความเป็นพลเมอืงทีด่ ี                                              2(2-0-4) 
0003108   กฎหมายในชวีติประจ าวนั                                          2(2-0-4) 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 
3.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกเรียนจ านวน 8 
หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
0004101   การคดิและการตดัสนิใจ 2(2-0-4)  
0004102   เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ 2(2-0-4)  
0004103   การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
0004104   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชวีติ                      2(2-0-4) 
0004105   วทิยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ                                              2(2-0-4) 
0004106   ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม                                                     2(2-0-4) 
0004107   เทคนิคการบ ารุงรกัษาเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนั                 2(2-0-4) 
0004108   การปลูกพชืและเลี้ยงสตัวใ์นชวีติประจ าวนั                        2(2-0-4) 

3.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เลือกเรียนจ านวน 
8 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
0004101   การคดิและการตดัสนิใจ                                          2(2-0-4) 
0004102   เทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์ าหรบัชวีติประจ าวนั                 2(2-0-4) 
0004103   การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ                                   2(2-0-4) 
0004104   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชวีติ                  2(2-0-4) 
0004105   วทิยาศาสตรเ์พื่อสุขภาพ                                          2(2-0-4) 
0004106   ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม                                                 2(2-0-4) 
0004107   เทคนิคการบ ารุงรกัษาเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนั              2(2-0-4) 
0004108   การปลูกพชืและเลี้ยงสตัวใ์นชวีติประจ าวนั                     2(2-0-4)                     
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3.2 กลุ่มวิชาแกน                                                            60  หน่วยกิต 
2551101  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร ์                                    3(3-0-6  
2551104  การเมอืงการปกครองไทย                                              3(3-0-6  
2551301  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร ์                        3(3-0-6  
2551501  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบักฎหมาย                                      3(3-0-6) 
2552201  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ            3(3-0-6)  
2552301  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบันโยบายสาธารณะ                          3(3-0-6) 
2552401  การปกครองทอ้งถิน่ไทย                                                3(3-0-6) 
2552501  กฎหมายอาญา 1                                                        3(3-0-6) 
2552502  กฎหมายอาญา 2                                                        3(3-0-6) 
2552601  ทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการภาครฐัแนวใหม่                     3(3-0-6)  
2553301  การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ                                 3(3-0-6) 
2553303  ระบบการบรหิารราชการไทย                                         3(3-0-6)  
2553306  หลกัและเทคนิคการวางแผน                                           3(3-0-6) 
2553501  กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา                                     3(3-0-6) 
2553502  กฎหมายลกัษณะพยาน                                                3(3-0-6) 
2553701  การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั                                  3(3-0-6) 
2554301  การบรหิารการพฒันา                                                  3(3-0-6) 

3.2 กลุ่มวิชาแกน                                                  30  หน่วยกิต 
2551401 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร ์                           3(3-0-6) 
2551402 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร ์              3(3-0-6)            
2551403 ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
2551404 ระบบการบรหิารราชการไทย                                3(3-0-6) 
2552101 ทฤษฎอีงคก์ารสมยัใหม่   3(3-0-6) 
2552201 นโยบายสาธารณะ                                             3(3-0-6) 
2553402 เทคนิคการบรหิาร                                              3(3-0-6) 
2553301 การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั                         3(3-0-6) 
2553501 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ                        3(3-0-6) 
2554401 การบรหิารการพฒันา                                         3(3-0-6) 
3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคบั                                  30  หน่วยกิต 
2551405 การเมอืงการปกครองไทย                                    3(3-0-6) 
2552202 หลกัและเทคนิคการวางแผน                                 3(3-0-6) 
2552408 กฎหมายอาญา 1                                              3(3-0-6)     
2553401 การปกครองทอ้งถิน่ไทย                                      3(3-0-6) 
2553412 รฐัประศาสนศาสตรก์บัการจดัการภยัพบิตั ิ               3(3-0-6)           
2553414 นวตักรรมและการจดัการการเปลีย่นแปลงภาครฐั       3(3-0-6) 
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2554501  กฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง                      3(3-0-6)  
2554901  สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์                                      3(3-0-6) 
2554903  ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์                            3(2-2-5) 
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                      33  หน่วยกิต 
2551102 ปรชัญาและลทัธกิารเมอืง                                               3(3-0-6) 
2551103 ทฤษฎแีละการวเิคราะหก์ารเมอืง                                     3(3-0-6) 
2551105 สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ                                 3(3-0-6)  
2552302 การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ                                       3(3-0-6) 
2552303 การจดัการเชงิกลยุทธใ์นภาครฐั                                        3(3-0-6) 
2552304 เทคนิคการเขยีนโครงการ                                               3(2-2-5)  
2552305 การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ                     3(3-0-6) 
2552306 การประเมนิผลโครงการ                                                3(3-0-6) 
2552503 กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์                                             3(3-0-6) 
2553102 ลทัธเิศรษฐกจิเปรยีบเทยีบ                                              3(3-0-6)  
2553106 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย                                               3(3-0-6)  
2553201 การเมอืงและชาตพินัธุใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้        3(3-0-6)        
2553202 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง                                                                    
                                                                                          3(3-0-6) 

2553417 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา                           3(3-0-6)  
2554402 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์                   3(3-0-6)  
2554403 สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์                            3(3-0-6) 
2554405 กฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง            3(3-0-6) 
 
3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                    27 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาองคก์ารและการจดัการ 
2553101 การจดัการเชงิกลยุทธใ์นภาครฐั                              3(3-0-6) 
2553102 พฤตกิรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั                   3(3-0-6) 
2553103 การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้            3(3-0-6) 
2553104 การพฒันาองคก์ารและการจดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้3(3-0-6) 
2553105 สนัตวิธิศีกึษากบัการจดัการความขดัแยง้                   3(3-0-6) 
2554101 ระเบยีบงานสารบรรณและการบรหิารงานพสัดุ          3(3-0-6) 
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
2553201 การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ                             3(3-0-6) 
2553202 การบรหิารโครงการ                                          3(3-0-6) 
2553203 การวางแผนเชงิกลยุทธใ์นภาครฐั 3(3-0-6) 
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2553302 ระเบยีบงานสารบรรณและการบรหิารงานพสัดุ                    3(2-2-5) 
2553304 เทคนิคการบรหิาร                                                        3(3-0-6) 
2553305  การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี                          3(3-0-6) 
2553307 ระบบสารสนเทศส าหรบันักบรหิาร                                    3(3-0-6) 
2553308 ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์           3(3-0-6)  
2553309 การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื           3(3-0-6)  
2553401 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่            3(3-0-6) 
2553402 การบรหิารและการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ                    3(3-0-6) 
2553403 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่                      3(3-0-6)  
2553505 กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิไทย                   3(3-0-6) 
2553503 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม                                                     3(3-0-6)  
2553504 กฎหมายสทิธมินุษยชน                                                  3(3-0-6)  
2553601 พฤตกิรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั                             3(3-0-6)  
2553604 การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้                      3(3-0-6)  
2553605 การพฒันาองคก์ารและการจดัการองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้       3(3-0-6)  
2553702 การประเมนิสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย ์                   3(3-0-6) 
2553703 แรงงานสมัพนัธ ์                                                          3(3-0-6)  
 
 

กลุ่มวิชาบริหารทรพัยากรมนุษย ์
2553302  การประเมนิสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษ          3(3-0-6) 
2553303 แรงงานสมัพนัธ ์                                                3(3-0-6) 
2553304 การบรหิารค่าตอบแทนและการบรหิารคนเก่ง        3(3-0-6) 
2553305 การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภวิตัน์                      3(3-0-6) 
2553306 ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาทฤษฏีทางรฐัประศาสนศาสตร ์
2551406 สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ                       3(3-0-6) 
2552401 ปรชัญาการเมอืงและทฤษฎกีารเมอืงสมยัใหม่            3(3-0-6) 
2552402 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร ์                 3(3-0-6) 
2552404 การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
2552405 การเมอืงและชาตพินัธุใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้3(3-0-6) 
2552406 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้าโขง                                                                     3(3-0-6) 
2552407 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้          3(3-0-6) 
2552409 กฎหมายอาญา 2                                               3(3-0-6) 
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32554201 การเมอืงการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้         3(3-0-6) 
2554202 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้                    3(3-0-6)  
2554302 การวางแผนเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั                                      3(3-0-6) 
  
2554303 รฐัประศาสนศาสตรเ์ปรยีบเทยีบ                                       3(3-0-6) 
2554304 สนัตวิธิศีกึษากบัการจดัการความขดัแยง้                             3(2-2-5) 
2554401 การบรหิารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่                                    3(3-0-6)  
2554503 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่                                        3(3-0-6) 
2554701 การบรหิารคา่ตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้กลู                    3(3-0-6) 
2554702 การจดัการทุนมนุษยใ์นยคุโลกาภวิตัน์                                3(3-0-6) 
2554801 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร ์                           3(3-0-6) 
2554802 การพดูในทีชุ่มชนส าหรบันกัรฐัประศาสนศาสตร ์                  3(2-2-5)                                           

2553403 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี                3(3-0-6) 
2553404 ระบบสารสนเทศส าหรบันักบรหิาร                         3(3-0-6) 
2553405 การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่กบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื3(3-0-6) 
2553406 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 
2553407 การบรหิารและการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ         3(3-0-6) 
2553408 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่           3(3-0-6) 
2553409 การบรหิารรฐักจิเปรยีบเทยีบ                                3(3-0-6) 
2553410 การพดูในทีชุ่มชนส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์        3(2-2-5) 
2553411 การบรหิารงานรฐัวสิาหกจิไทย                               3(3-0-6) 
2553413  การจดัการท่องเทีย่วทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย                 3(3-0-6) 
2553415 นิเวศวทิยาทางรฐัประศาสนศาสตร ์                        3(3-0-6) 
2553416 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย                                    3(3-0-6) 
2553418 กฎหมายลกัษณะพยาน                                       3(3-0-6) 
2554404 การบรหิารพฒันาเมอืงและชนบท                          3(3-0-6) 
กลุ่มการคลงัและงบประมาณ 
2553502 การบรหิารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่                          3(3-0-6)  
2553503  นโยบายการเงนิและการคลงั                                3(3-0-6) 

 
 



131 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 
3.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา บงัคบัเรียน  7  หน่วยกิต  
        ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดงัน้ี 
         3.5.1.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์  
2554905 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร ์   1(90)                                 
2554906 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร ์           6(540) 
         3.5.2.สหกิจศึกษา   
2554907 เตรยีมสหกจิศกึษา                                              1(90)                                              
2554908 สหกจิศกึษา                                                    6  หน่วยกติ 

3.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา บงัคบัเรียน  7  หน่วยกิต  
        ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดงัน้ี 
3.5.1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
2554406   การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร ์  1(90) 
2554407   การฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร ์          6(540) 
         3.5.2.สหกิจศึกษา   
2554408 เตรยีมสหกจิศกึษา                                              1(90)                                             
2554409  สหกจิศกึษา                                                   6  หน่วยกติ  

4. กลุ่มวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย โดยไม่ซ ้ากบั
รายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหเ้รยีนโดยไม่นับหน่วย
กติรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้ 

4. กลุ่มวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย โดยไม่ซ ้ากบั
รายวชิาที่เคยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรยีนโดยไม่นับ     
หน่วยกติรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสตูรของสาขาวชิานี้ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2564 
ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 

2551101 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัศาสตร ์              3(3-0-6)  
            Introduction to Political Science   
            ลักษณะทัว่ไปของรัฐศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ 
การเมอืงการปกครอง ปรชัญา อุดมการณ์ และลทัธทิางการเมอืงระบบ
การเมืองเปรียบเทียบ พร้อมทัง้สถาบันทางการเมือง กฎหมาย 
ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และรฐั
ประศาสนศาสตร ์พอสงัเขป 

2551401 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัศาสตร ์          3(3-0-6)  
   Introduction to Political Science 
             ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศกึษา
รฐัศาสตร์ แนวคิดหลักในการศึกษาทางรฐัศาสตร์ รฐัและระบบ
ราชการ การจดัการปกครองและความคดิทางการเมอืง ลทัธแิละ
อุดมการณ์ทางการเมอืง 

1. เปลี่ยนรหสัวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 .  ปรับปรุ ง ค า อธิบาย
รายวชิาใหท้นัสมยั 

2551301 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัประศาสนศาสตร ์      3(3-0-6)     
             Introduction to Public Administration  
             ความหมาย ทฤษฎี  แนวความคิดและขอบข่ายของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์และการ
บริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้อมการเมืองและการบรหิาร 
กระบวนการการบริหาร นโยบายสาธารณะ ประเภทองค์การภาครฐั 
การบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั  การคลงัและงบประมาณ การก ากบั
การตรวจสอบการบริหารภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ รัฐ
ประศาสนศาสตร์หลงัสมยัใหม่นิยม และจรยิธรรมของนักรฐัประศาสน
ศาสตร ์

2551402 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-
6) 
             Introduction to Public Administration  
             ความหมาย ทฤษฎี แนวความคดิ และขอบข่ายทางรฐั
ประศาสนศาสตร์ ววิฒันาการทางรฐัประศาสนศาสตร ์การบรหิาร
ราชการแผ่นดิน กระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ทฤษฎี
องคก์าร การบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์การคลงัและงบประมาณ      

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2552201 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ    
                                                               3(3-0-6) 
             Introduction to International Relations  
             ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ 
เครื่องมือและแบบแผนในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการด าเนิน
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

2551403  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ  
                                                                 3(3-0-6) 
              Introduction to International Relations   
              ความหมาย ขอบเขต วิวฒันาการ แนวคิด และทฤษฎี
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ 
และสถานการณ์ปัจจุบนัทีส่ าคญัในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 

2553303  ระบบการบริหารราชการไทย                 3(3-0-6) 
             Thai Public Administration System  
             ปรัชญาการบริหารภาครัฐจากส านักคิดต่าง ๆ วิวัฒนาการของการ
บรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการ ค่านิยมและธรรม
เนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์การบริหาร ระบบ
โครงสร้างการบริหารราชการทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับการบริหาร ร าชการ ไทย กร ะบวนการและพฤติ
กรรมการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ขปรบัปรุงการบรหิารราชการไทย 

2551404 ระบบการบริหารราชการไทย                 3(3-0-6) 
             Thai Public Administration System 
              แนวความคิด เกี่ยวกับการบริหารงาน ภาครัฐ 
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย โครงสร้างการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค
การบรหิารราชการไทย การปฏริูประบบราชการ และแนวโน้มของ
การบรหิารราชการในอนาคต    

11.เปลี่ยนรหสัวชิาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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-ไม่มี- 

2552101  ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม ่                         3(3-0-6) 
               Modern organization theory 
               ป ร ะ วัติ ค ว า ม เ ป็ นม าของการศึกษาอ งค์ก า ร 
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การและการจดัการ แนวคดิและทฤษฎี
เกี่ยวกบัองคก์าร กระบวนการจดัการ กรอบการวเิคราะหอ์งคก์าร
สมยัใหม่ นักคดิ และวธิกีารจดัการสมยัใหม่ ตวัแบบและขอ้เสนอ
ใหม่ ๆ เกีย่วกบัองคก์าร และการจดัการ 

1 . เพิ่ม ร ายวิช า ใหม่ ใ ห้
สอดคล้อง และครอบคลุม
องคค์วามรูใ้น มคอ.1 

2552301 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ      3(3-0-6)   
             Introduction to Public Policy  
              แนวความคิดพื้นฐานวิชานโยบายสาธารณะ โดยเริ่มจาก
การศกึษาธรรมชาตขิองนโยบายสาธารณะ แนวคดิและทฤษฎนีโยบาย
สาธารณะพื้นฐานของส านักต่าง ๆ กระบวนการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ อนัไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏบิตั ิและ
การประเมินผลนโยบาย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
นโยบาย เพื่อท าความเข้าใจในเบื้องต้น และศึกษาหลักการเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์นโยบาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีส าคญัในทาง
นโยบาย 

2552201  นโยบายสาธารณะ                       3(3-0-6)   
             Public Policy  
             แนวคดิ และทฤษฎทีางนโยบายสาธารณะ ลกัษณะ และ
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ กระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะ อนัได้แก่ การก่อตวัของโยบายสาธารณะ การก าหนด
นโยบายสาธารณะการตดัสนินโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
ไปปฏบิตั ิและการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ      

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
3.เปลีย่นชื่อรายวชิา 
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2553304  เทคนิคการบริหาร                            3(3-0-6) 
              Administrative Techniques  
              เทคนิคการบริหารต่างๆ เช่น การวางแผน การจดัองค์การ 
การจดัคนเขา้ท างาน การวนิิจฉัยสัง่การ การควบคุมและการตรวจสอบ
งาน การบริหารกับความเป็นผู้น า การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิเคราะห์เพื่อให้การท างาน และ ได้มาตรฐานการบริหารงานโดย
วัตถุประสงค์  (Management by Objectives : MBO)  กลุ่มควบคุม
คุณภาพ PERT, CMP เป็นต้น รวมทัง้เทคนิคเชงิปรมิาณบางอย่างใน
ฐานะทีเ่ป็นเทคนิคการบรหิาร 

2553402  เทคนิคการบริหาร                          3(3-0-6) 
               Administrative Techniques  
              เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมนิ
สภาพแวดล้อมและการก าหนดกลยุทธ์ การบริหารแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ ์ตวัชีว้ดัการบรหิารงานมุ่งสมดุล (Balance Scorecard) 
หารเทียบเคียง (Benchmarking) การบริหารความเสี่ยง การ
จดัการคุณภาพ ฯลฯ การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์บบสมดุล (HR 
Scorecard) การจดัการความรู ้ตลอดจนการน าเทคนิคการบรหิาร
ต่างๆ ของภาคเอกชนมาประยุกต์ใชใ้นภาครฐั 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 

2553701 การบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั                3(3-0-6)  
             Public Human Resource Administration   
             ปรชัญา ความเป็นมา แนวคิด และแนวนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตัง้แต่การวางแผนก าลังคน การก าหนดงานและ
ต าแหน่ง การก าหนดเงนิเดอืนและค่าตอบแทนการสรรหา การพฒันา
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การ
ปรบัเปลีย่นหมุนเวยีนโยกยา้ยการเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ การออกจาก
ราชการ ศกึษาผลของการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่ตี่อสภาพแวดลอ้ม
ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

2553301 การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั          3(3-0-6)  
            Public Human Resource Administration   
            ปรชัญา ความเป็นมา แนวคดิ และกระบวนการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ องค์กรกลางในการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ภาครฐั และความท้าทายในการบริหารทรพัยากรมนุษย์
ภาครฐัในปัจจุบนั 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553301 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ     3(3-0-6) 
             Fiscal and Budgeting Administration   
              ความรู้ทัว่ไปทางการคลงัและงบประมาณทัง้ในระดบัชาติ 
และท้องถิ่น บทบาทของรฐับาลและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ประเทศจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิแนวคดิ ทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกบันโยบายการคลงัและ นโยบายการเงิน การใช้มาตรการ
ทางการคลงั  อนัได้แก่ รายรบั รายจ่าย หนี้สาธารณะและงบประมาณ
การเบิกจ่าย และการเงินในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนศึกษาวธิีการ   ระบบ และกระบวนการงบประมาณแผ่นดนิ 
มาตรฐานการจดัการทางการเงนิการคลงั (7Hs) ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระบบการคลงัและระบบงบประมาณกบัระบบเศรษฐกจิ และการเมอืง 

2553501 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ    3(3-0-6) 
             Fiscal and Budgeting Administration 
              แนวความคิด ทฤษฎี ทางการบริหารงานคลังและ
งบประมาณ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องระบบเศรษฐกจิ สงัคม 
และการเมอืงทีม่อีทิธผิลต่อระบบการคลงั และการงบประมาณของ
รฐั รายรบัของรฐับาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรฐับาล หนี้
สาธารณะ และผลกระทบการใชน้โยบายการเงนิการคลงักบัปัญหา
เศรษฐกจิ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 

2554301  การบริหารการพฒันา                      3(3-0-6) 
             Development Administration 
             กระบวนการบริหาร เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ และหลกัการและทฤษฎีการบรหิารการพฒันาโดยเน้นการพัฒนา
ระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึง
ความสมัพนัธ์และปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

2554401  การบริหารการพฒันา                   3(3-0-6)  
              Development Administration 
               แนวคดิและทฤษฎีทางการพฒันาและการบรหิารการ
พฒันา การพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันาสงัคม การพฒันาการเมอืง 
และการพฒันาเมอืงและชนบท เป็นตน้ กระบวนการในการพฒันา
ประเทศของนักบรหิารการพฒันา การบรหิารการพฒันาประเทศ
ไทย 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2551104 การเมอืงการปกครองไทย               3(3-0-6)   
              Thai Politics and Government 
               ความรู้พื้นฐานทางการเมอืงการปกครอง ววิฒันาการทาง
การเมอืงการปกครองไทย แนวคดิทางการเมอืงของไทย สถาบนัและ
กระบวนการทางการเมอืงไทย พฤติกรรมทางการเมอืงไทย ปัญหาใน
การพฒันาการเมอืงการปกครองไทย 

2551405 การเมอืงการปกครองไทย               3(3-0-6)   
              Thai Politics and Government 
               ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง ก า ร เ มื อ ง ก า ร ปก ค ร อ ง 
ประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองไทยร่วมสมยั สถาบัน และ
กระบวนการทางการเมอืงไทยและแนวโน้มการเมอืงการปกครอง
ไทยกบัการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
3.ปรับจากวิชาแกนเป็น
วชิาบงัคบั 
 

2553306 หลกัและเทคนิคการวางแผน                3(3-0-6) 
             Planning Principle and Techniques  
              แนวคดิทัว่ไปเกี่ยวกบัการวางแผน เทคนิคการวางแผนใน
ระดบัต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ 
ลกัษณะและส่วนประกอบของแผนการท านายอนาคตเพื่อการวางแผน 
การตดัสนิใจ การวางแผนการวเิคราะหแ์ละการอนุมตัิแผน การควบคุม
และการด าเนินการตามแผน การเงินและการงบประมาณของแผน 
ตลอดจนการประเมนิผลของแผนและโครงการ 

 2552202 หลกัและเทคนิคการวางแผน             3(3-0-6) 
             Planning Principle and Techniques 
              แนวคดิทัว่ไปเกี่ยวกบัการวางแผน เทคนิคการวางแผน
ในระดบัต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธวธิ ีและแผนปฏบิตัิ
การ ลักษณะและส่วนประกอบของแผน การท านายอนาคตเพื่อ
การวางแผน การตัดสินใจ การวางแผนการวิเคราะห์และการ
อนุมตัิแผน การควบคุม และการด าเนินการตามแผน การเงนิและ
การงบประมาณของแผน ตลอดจนการประเมนิผลของแผนและ
โครงการ 

1.เปลีย่นรหสัวชิาใหม่ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน 
มคอ.1  
2.ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2552501 กฎหมายอาญา 1                      3(3-0-6)   
             Criminal Law 1  
             หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษ
อาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรบัผิดในทางอาญา การ
พยายามกระท าความผดิ ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการกระท าความผดิ  การ
กระท าความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผดิอกี อายุ
ความและบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

2552408  กฎหมายอาญา 1                        3(3-0-6)           
              Criminal Law 1 
               หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา 
โทษอาญาและวธิกีารเพื่อความปลอดภยั ความรบัผดิในทางอาญา 
การพยายามกระท าความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิด การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การ
กระท าความผดิอีก อายุความและบทบญัญตัิที่ใช้แก่ความผิดลหุ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้อง กับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2.ปรับจากวิชาแกนเป็น
วชิาบงัคบั 
 

2552401  การปกครองท้องถ่ินไทย                 3(3-0-6) 
 Thai Local Government 
 แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการ
ปกครองและการพฒันาระบอบประชาธปิไตยจากแนวคดิตะวนัตก และ
เน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติ และพัฒนาการความสมัพนัธ์
ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ 
รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบต่อการพฒันาสงัคมและการพฒันาระบอบ
ประชาธปิไตยของไทย ตลอดจนแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยใน
อนาคต 

 2553401  การปกครองท้องถ่ินไทย               3(3-0-6) 
  Thai Local Government 
               ความหมาย แนวคิด วตัถุประสงค์ และความส าคญั
ของการปกครองทอ้งถิ่น ววิฒันาการรูปแบบการปกครองทอ้งถิน่ 
การรวมและการกระจายอ านาจกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพฒันาการปกครองท้องถิ่น
ไทย เปรยีบเทยีบกบัการปกครองทอ้งถิน่ในต่างประเทศ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้อ งกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
3.ปรับจากวิชาแกนเป็น
วชิาบงัคบั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
 
 
 

ไม่ม ี

2553412 รฐัประศาสนศาสตรก์บัการจดัการภยัพิบติั   3(3-0-6) 
             Public Administration and Disaster  
             management 
 ศึกษาธรรมชาติของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัย
พบิตัิที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ภยัพบิตัิที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ วธิกีารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยัเมื่อเกดิเหตุ แนวโน้มการเกดิขึน้ของภยัพบิตัใินอนาคต   

 
  
 

รายวชิาใหม ่

 
 
 
 

ไม่ม ี

 2553415 นวตักรรมและการจดัการการเปลีย่นแปลงภาครฐั 
                                                           3(3-0-6) 
              Innovation and Public Change Management 
               ความหมาย และบทบาทของนวตักรรมทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
องค์การ การประยุกต์ใช้นวตักรรมในองค์การภาครฐั  ผลการประยุกต์ใช้
นวตักรรมในองคก์ารภาครฐั โดยศกึษาและวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษา 

 
 
 

รายวชิาใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553501 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      3(3-0-6) 
             Criminal Procedure  
              กระบวนการด าเนินคดอีาญาเกีย่วกบัหลกัการทัว่ไป อ านาจ
ของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอยัการและศาล  การ
สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา 
หมายเรยีกและหมายอาญา การจบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อยตวัชัว่คราว วธิี
พิจารณาในศาลชัน้ต้น ชัน้อุทธรณ์ ชัน้ฎีกา การบังคับคดีตามค า
พพิากษาและค่าธรรมเนียม การขออภยัโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ 
และค่าธรรมเนียมศาล  ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

2553417 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา               3(3-0-6) 
             Criminal Procedure Criminal Procedure  
 กระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักการทัว่ไป 
อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอยัการและ
ศาล การสบืสวนสอบสวน การฟ้องคดอีาญาและคดแีพ่งเกีย่วเนื่อง
คดอีาญา หมายเรยีกและหมายอาญา การจบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อย
ตัว กระบวนการด าเนินคดอีาญาเกี่ยวกบัหลกัการทัว่ไป อ านาจ
ของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอัยการและศาล 
การสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดีอาญา และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง
คดอีาญา หมายเรยีกและหมายอาญา การจบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อย
ตัวชัว่คราว วิธีพิจารณาในศาลชัน้ต้น ชัน้อุทธรณ์ ชัน้ฎีกา การ
บงัคบัคดตีามค าพพิากษา และค่าธรรมเนียม การขออภยัโทษ การ
เปลีย่นโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล  ตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา 

 
1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2.ปรับจากวิชาแกนเป็น
วชิาบงัคบั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554501  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
              Administrative Laws and Procedures  
     ประวัติ ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ความหมายและกิจกรรมของฝ่าย
ปกครอง บริการสาธารณะ หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการควบคุมการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครอง ไดแ้ก่ หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย นิตกิรรมสญัญาทาง
ปกครอง ดุลพนิิจของฝ่ายปกครอง ความรบัผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รฐั วธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

2554405  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
             Administrative Laws and Procedures  
              ประวตัิ ลกัษณะและแนวคดิเกี่ยวกบักฎหมายปกครอง การจดั
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินของไทย ความหมายและกิจกรรมของฝ่าย
ปกครอง บรกิารสาธารณะ หลกักฎหมายปกครองเกี่ยวกบัการควบคุมการ
ใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ได้แก่ หลกัความชอบด้วยกฎหมาย นิติกรรม
สญัญาทางปกครอง ดุลพนิิจของฝ่ายปกครอง ความรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าทีร่ฐั วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
 

2554903 ระเบียบวิธีวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์3(2-2-5)   
              Research Methodology in Public Administration  
              ความหมาย ปรัชญาแนวคิดของการวิจัย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ประเภทของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสังเกตปรากฏการณ์และตัง้
ค าถามการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การตัง้สมมติฐาน การทบทวน
วรรณกรรม การก าหนดตวัแปร การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยัและระเบียบวธิี
วจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะหข์อ้มูลทัง้เชงิสถติแิละเชงิพรรณนา การ
สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ทัง้น้ีอยู่ในความควบคุมดูแลของ
อาจารยผ์ูส้อน 

 2554402  ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์3(2-2-5)   
              Research Methodology in Public Administration  
              ความหมาย ปรัชญาแนวคิดของการวิจัย การใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสัง เกต
ปรากฏการณ์และตัง้ค าถามการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
ตัง้สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดตวัแปร การสร้างกรอบ
แนวคดิในการวจิยั และระเบยีบวธิวีจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ข้อมูลทัง้เชงิสถิติและเชงิพรรณนา การสรุปผลการวจิยั การเขยีนรายงาน
การวจิยั ทัง้น้ีอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

 
1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
3.ปรับจากวิชาแกนเป็น
วชิาบงัคบั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554901   สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์    3(3-0-6) 
               Seminars in Public Administration 
             ปัญหาเฉพาะทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์ ได้แก่ แนวคิด
ทฤษฎีในแต่ละยุคสมยั ขอบข่ายเนื้อหาการบริหารภาครฐับาล โดย
มุ่งเน้นสภาพปัญหา ความเป็นมา สาเหตุ และผลกระทบของประเด็น
ปัญหา และการพฒันาท้องถิ่น น าขอ้ค้นพบมาปฏบิตัิการสมัมนา ทัง้นี้
อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

2554403   สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์       3(3-0-6) 
               Seminars in Public Administration 
               ความส าคญัของการสมัมนา รูปแบบและลกัษณะของ
การสมัมนา องคป์ระกอบของสมัมนา การวางแผนและการบรหิาร
การสมัมนา ขัน้ตอนและกระบวนการการจัดสมัมนา และการจดั
สมัมนาทางวชิาการในประเด็นที่เกีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งอาจเป็นปัญหาทางด้านแนวคดิทฤษฎี หรือปรากฏการณ์เชงิ
ประจกัษ์ที่เกิดขึ้นในสงัคม การศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วย
ตนเอง ภายใต้การก ากบัดูแลและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผูส้อน 
โดยผู้เรยีนน าความก้าวหน้าการศกึษาค้นคว้าหน้าชัน้เรยีน และ
ผลการศกึษาคน้ควา้ในรูปของรายงาน 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2552303   การจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั    3(3-0-6) 
              Strategic Management in Public Sector  
              แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ตวัแบบและระบวน การบรหิารเชงิกลยุทธ์ใน
องค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ 
ระดับองค์กรภาครัฐ และระดับหน้าที่และฝ่ายต่างๆ ในองค์กรภาครัฐที่
ประกอบด้วยภารกิจ วสิยัทศัน์ ปรชัญา นโยบาย และวตัถุประสงค์ การวางแผน
เชงิกลยุทธ์ การวางแผนเชงิปฏบิตัิการ การด าเนินกลยุทธ์ และการก าหนดระบบ
และวธิีต่างๆ ในการควบคุมเชงิกลยุทธ์รวมทัง้การประเมนิผลเชงิกลยุทธ์ ทัง้น้ี
เพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิลสูงสุดภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ 

2553101 การจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั      3(3-0-6)  
             Strategic Management in Public Sector 
            แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วตัถุประสงคข์ององคก์าร การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
ระดบัของกลยุทธ์ กลยุทธ์หลกัขององค์การ กลยุทธ์ระดบัปฏิบตัิการ การ
วางแผนเชงิกลยุทธ์ ภาวะผู้น ากบัการจดัการเชงิกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การน ากลยุทธ์ของภาคเอกชนมาปรบัใชใ้นการจดัการภาครฐั 

 
1 . เปลี่ ย นรหัส วิช า ให ม่ ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน มคอ.
1  
2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ใหท้นัสมยั 

2553601  พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั  3(3-0-6)   
              Public Organization Behavior and Culture 
             แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ 
ปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ของมนุษย์ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคล 
กลุ่ม องค์การ ศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น า ความร่วมมอืและความขดัแย้งใน
องค์การ อ านาจอิทธิพล และการติดต่อสื่อสารในองค์การ ความส าคัญของ
วฒันธรรมองค์การ และผลที่มพีฤติกรรมของมนุษย ์การพฒันาองค์การและการ
บรหิารการเปลีย่นแปลงโดยมุ่งเน้นองคก์ารภาครฐั 

 2553102 พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์ารภาครฐั 3(3-0-6)     
             Public Organization Behavior and Culture 
               แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ใน
องคก์าร ปัจจยัทีก่ าหนดพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ของมนุษยท์ัง้ในระดบั
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ ศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น า ความร่วมมอื
และความขัดแย้งในองค์การ อ านาจอิทธิพล และการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ และ ผลที่มีพฤติกรรมของ
มนุษย์ การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้น
องคก์ารภาครฐั 

 
1 . เปลี่ ย นรหัส วิช า ให ม่ ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน มคอ.
1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553604  การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรียนรู ้3(3-0-6)   
              Knowledge Management and Learning   
             Organization  
              ความส าคัญของความรู้ที่มีต่อองค์การ ความหมาย หลักการ 
กระบวนการของการจดัการความรู้ ววิฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัการ
จดัการความรู้ องค์ประกอบของ การจดัการความรู้การพฒันาองค์การแห่งการ
เรยีนรู้ รวมถึงเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกบัการจดัการความรู้ อาทิ เทคโนโลย ีการ
สื่อสาร เทคโนโลยกีารจดัเกบ็ขอ้มูล โดยเน้นศกึษา การจดัการความรู้ในองค์การ
ภาครฐั และวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษาเป็นส าคญั 

2553103 การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)     
              Knowledge Management and Learning  
             Organization 
              ความส าคัญของความรู้ที่มีต่อองค์การ ความหมาย หลักการ 
กระบวนการของการจดัการความรู ้ ววิฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั
การจดัการความรู้ องค์ประกอบของการจดัการความรู้ การพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้อาทิ 
เทคโนโลยกีารสื่อสาร เทคโนโลยกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโดยเน้นศึกษาการจดัการ
ความรูใ้นองคก์ารภาครฐั และวเิคราะหจ์ากกรณีศกึษา 

1 . เปลี่ ย นรหัส วิช า ให ม่ ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน มคอ.
1 
 

2552302 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6)  
             Public Policy Analysis   
             หลกัการและกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ แนวคดิและ
เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย โดยการใช้ทฤษฎีและตัวแบบในการวิเคราะห์ 
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตัิ และกระบวนการประเมนิผลนโยบายสาธารณะต่อความล้มเหลว/ส าเร็จ
ของนโยบาย ที่มผีลกระทบทางจรยิศาสตร์ การเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม โดย
เน้นศกึษาวเิคราะหน์โยบายของรฐับาลเป็นหลกั 

 2553201  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 
              Public Policy Analysis  
               รายวชิาที่ต้องเรยีนก่อน : 2552301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ 
Prerequisite : 2552301 Introduction to public policy 
             แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์
นโยบาย กระบวนการทางนโยบายสาธารณะ การวเิคราะห์ปัญหานโยบาย 
กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รูปแบบในการวิเคราะห์
นโยบาย และขอ้จ ากดัของการวเิคราะหน์โยบาย    

 
1 . เปลี่ ย นรหัส วิช า ให ม่ ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน มคอ.
1  
2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2552305 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
            Project Analysis and Management   
             ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านสงัคม 
การเมอืง การบรหิารและสภาพแวดล้อม และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ซึ่งรวมถงึ
การวเิคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ การวเิคราะห์ต้นทุนและกระบวนการบริหาร
โครงการ การบริหารจัดการโครงการพัฒนา โดยเน้นปรัชญาของการบริหาร
จัดการโครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารจัดการโครงการ ทัง้ใน
ระดบัมหภาคและจุลภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิค และเครื่องมอืที่ใช้ใน
การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
และ / หรอืความลม้เหลวในการบรหิารจดัการโครงการ 

2553202 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
             Project Analysis and Management 
   ลกัษณะของงานโครงการ การเขยีนโครงการ การเขยีนโครงการ
ในรูปตรรกะ เทคนิคการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคผงั
ข่ายงานการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้ มทุนการวางแผน
ปฏบิตักิาร และการด าเนินการตามแผน การจดัล าดบัขัน้ตอนการด าเนินงาน 
การควบคุม และตดิตามโครงการ และการประเมนิผลโครงการในภาคสนาม 
และการน าเสนอผลกรณีศกึษา 

 
1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 

2554302   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั       3(3-0-6)   
              Strategic Planning in Public Sector  
               หลกัการ แนวคดิ และกระบวนการการวางแผน ตลอดจนพฒันาการ
ของบรบิททางการบรหิารงานของภาครฐัทีส่่งผลต่อการน าไปสู่การวางแผนเชงิกล
ยุทธ์ โดยครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ และก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
และกลยุทธ์ขององคก์าร รวมถงึความสอดคลอ้งของนโยบายและแผนเชงิกลยุทธ์ 
ตลอดจนการประเมนิการน าแผนไปปฏิบตัิ โดยใช้กรณีศึกษาจากองค์กรภาครฐั 
และองคก์รภาคสาธารณะต่างๆ รวมทัง้ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัภาคเอกชน 

 2554302  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั         3(3-0-6)   
              Strategic Planning in Public Sector  
               หลักการ แนวคิด และกระบวนการการวางแผน ตลอดจน
พฒันาการของบรบิททางการบรหิารงานของภาครฐัที่ส่งผลต่อการน าไปสู่
การวางแผนเชงิกลยุทธ์ โดยครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ และ
ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ รวมถึงความสอดคลอ้ง
ของนโยบายและแผนเชงิกลยุทธ์ ตลอดจนการประเมนิการน าแผนไปปฏบิตัิ 
โดยใชก้รณีศกึษาจากองคก์รภาครฐั และองคก์รภาคสาธารณะต่างๆ รวมทัง้
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัภาคเอกชน 

 
1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553702  การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย์  3(3-0-
6)    
          Competency Assessment and Human  
          Capital Development 
              แนวคิดของสมรรถนะและการสร้างโมเดลสมรรถนะ 
(Competency Model) การน าเอาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใชใ้นการ
พฒันาทุนมนุษย ์การออกแบบหลกัสูตรในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
เพื่อให้มสีมรรถนะที่สอดคล้องกบัความตอ้งการขององคก์าร และ ตรง
กับวิสยัทศัน์ขององค์การ ศึกษากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) ให้กบัทรพัยากรมนุษย์ในองคก์าร การพฒันาผูบ้รหิาร 
(Management Development) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
การพฒันาทุนมนุษย์ การพฒันาการเป็นหวัหน้างานทีด่ ีรวมตลอดถึง
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการ
พฒันาบุคลากร เทคนิคการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแผน
และการพัฒนาสายอาชีพ รวมถึงเทคนิคการฝึกอบรมและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบใหม่ 

2553702  การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย ์   
                                                         3(3-0-6)    
          Competency Assessment and Human  
          Capital Development 
              แนวคิดของสมรรถนะและการสร้างโมเดลสมรรถนะ 
(Competency Model) การน าเอาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ การออกแบบหลักสูตรในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ เพื่อให้มสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัความตอ้งการ
ขององคก์าร และ ตรงกบัวสิยัทศัน์ขององคก์าร ศกึษากระบวนการ
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ให้กบัทรพัยากรมนุษย์ใน
องค์การ การพฒันาผู้บรหิาร (Management Development) การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ การ
พฒันาการเป็นหวัหน้างานทีด่ ีรวมตลอดถงึการสรา้งองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร 
เทคนิคการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแผนและการพฒันา
สายอาชีพ รวมถึงเทคนิคการฝึกอบรมและการประเมินผลการ
เรยีนรูแ้บบใหม่ 

 
1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553703 แรงงานสมัพนัธ ์                     3(3-0-6)    
             Labour Relations  
              ความสมัพนัธแ์ละบทบาทของฝ่ายนายจา้ง ฝ่ายลูกจา้ง และ
รฐั วิวฒันาการของสหภาพแรงงานทัง้ในและต่างประเทศ หลักการ  
และแนวทางก าหนดนโยบายด้านแรงงาน บทบาทรฐับาลในด้านการ
บริหารแรงงาน การก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่า การคุ้มครองแรงงาน การ
บรหิารการแรงงานสมัพนัธ ์สภาพขอ้ขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกบัลูกจ้าง 
กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน กฎหมายแรงงานที่
เกีย่วขอ้งและคดแีรงงาน 

2553303 แรงงานสมัพนัธ ์       3(3-0-6) 
               Labor Relations  
               ความสัมพันธ์และบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่าย
ลูกจ้าง และรัฐ วิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั ้งในและ
ต่างประเทศ หลกัการ และแนวทางก าหนดนโยบายด้านแรงงาน 
บทบาทรฐับาลในดา้นการบรหิารแรงงาน การก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่า 
การคุ้มครองแรงงาน การบริหารการแรงงานสมัพนัธ์ สภาพขอ้
ขดัแย้งระหว่างนายจ้างกบัลูกจา้ง กระบวนการเจรจาต่อรอง การ
นัดหยุดงาน กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งและคดแีรงงาน 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
 

2554701 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกลู 3(3-0-6)     
            Compensation and Employee Benefits  
            Administration   
              หลกัการ แนวคดิ วธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและค่าจ้าง การ
จดัสวสัดกิารและผลประโยชน์เกื้อกูล รวมทัง้หลกัการบรหิารเงนิเดอืน   
ค่าจา้ง สวสัดกิารและผลประโยชน์เกื้อกูลในองคก์รภาครฐัเปรยีบเทยีบ
กับองค์กรภาคเอกชน โดยศึกษาจากกรณีศึกษา รวมทัง้น าหลกัการ
ดงักล่าวไปประยุกต์ใช ้

 2554304 การบริหารค่าตอบแทนและบริหารคนเก่ง  3(3-0-6) 
 Compensation and Talent Management  
 หลกัการและแนวคดิการบรหิารค่าตอบแทนและบรหิารคน
เก่ง การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้กับองค์กร การ
บริหารค่าตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์ การจดัการผล
ปฏิบัติงาน การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน กรณีศึกษาการ
บริหารค่าตอบแทนและบริหารคนเก่งขององค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
2. เปลีย่นชื่อวชิา 
3 . ป รับ ป รุ ง ค า อ ธิบ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554702  การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์     3(3-0-6) 
              Human Capital Management in Globalization  
              ความหมาย วิวฒันาการ หลักการแนวความคิด ขอบเขต
ของวชิาการจดัการทุนมนุษย์กระบวนการในการจดัการทุนมนุษย์ทัง้ 
ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่การก าหนดนโยบายและวางแผนก าลงัคน การ
สรรหาและการคดัเลอืก การใช้ประโยชน์ การบรหิารค่าตอบแทน การ
พฒันา การธ ารงรกัษา อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
และการพ้นจากองค์การของบุคลากรในองค์การ  รวมทัง้ศกึษาปัญหา
ของการบริหารทุนมนุษย์ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผลกระทบ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการบรหิารในยุคโลกาภวิตัน์และเทคนิคการ
จดัการทุนมนุษยส์มยัใ 

2554702  การจดัการทุนมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์     3(3-0-6) 
              Human Capital Management in  Globalization  
              ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการแนวความคิด 
ขอบเขตของวชิาการจดัการทุนมนุษย์กระบวนการในการจดัการ
ทุนมนุษย์ทัง้ ภาครฐัและเอกชน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและ
วางแผนก าลงัคน การสรรหาและการคดัเลอืก  การใช้ประโยชน์ 
การบรหิารค่าตอบแทน การพฒันา การธ ารงรกัษา  อาชวีอนามยั
และความปลอดภัยในการท างาน และการพ้นจากองค์การของ
บุคลากรในองคก์าร  รวมทัง้ศกึษาปัญหาของการบรหิารทุนมนุษย์
ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผลกระทบภายใต้สภาพแวดล้อม
ทางการบรหิารในยุคโลกาภิวตัน์และเทคนิคการจดัการทุนมนุษย์
สมยัใหม่ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2553308 ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์                                             
                                                            3(3-0-6) 
  Leadership and Ethics for Public Administrators  
                แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ลกัษณะ บทบาท หน้าที่ 
และความสามารถของผู้น า ประเภทและทีม่าของผู้น า แรงผลกัดนัทีจ่ะ
ท าให้เกิดผู้น าแบบต่างๆ องค์ประกอบที่มีต่อความสาเร็จของการใช้
ภาวะผู้น า การพฒันาความเป็นผู้น าและการประเมนิภาวะผู้น า ความรู้
พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการ
บรหิารและคุณธรรมพืน้ฐานสาหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์ 

2553306  ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรบันักรฐัประศาสน
ศาสตร ์                                              
                                                                 3(3-0-6) 
 Leadership and Ethics for Public Administrators  
              แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัผู้น า ประเภทและลกัษณะ 
บทบาทหน้าที่ และความสามารถของผู้น า การพฒันาความเป็น
ผู้น า แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการ
บรหิาร และคุณธรรมพืน้ฐานส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร์ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1  
2 . ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2551105  สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ  3(3-0-6) 
               Political Institutions and Constitution  
               วตัถุประสงค์ของกฎหมายรฐัธรรมนูญและการสถาปนา
รัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เน้นท าความเข้าใจอ านาจอธิปไตยการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวหรือสอง
สภา การแบ่งอ านาจและรูปของรฐับาลต่างๆ ทีส่บืเนื่องมาจากการแบ่ง
อ านาจ  ความเป็นกฎหมายสงูสุดของรฐัธรรมนูญ สทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล นอกจากนั ้นยังศึกษาถึงการจัดตัง้องค์การปกครองตาม
รฐัธรรมนูญของประเทศไทยทีม่มีาแล้ว รวมทัง้สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 
คณะรฐัมนตรี รฐัสภา การด าเนินและวิธีปฏิบัติงานของรฐัสภา การ
บญัญตัิกฎหมาย ความเกี่ยวพนัระหว่างคณะรฐัมนตรกีบัรฐัสภา ศาล
และตุลาการรฐัธรรมนูญ ศาลพเิศษ และสถาบนัทางการเมอืงอื่นๆ ที่
ก าหนดไวต้ามรฐัธรรมนูญ 

2551105  สถาบนัทางการเมอืงและรฐัธรรมนูญ  3(3-0-6) 
               Political Institutions and Constitution  
               วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและการ
สถาปนารัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เน้นท าความเข้าใจอ านาจ
อธปิไตยการปกครองแบบประชาธปิไตย การมสีภานิตบิญัญตัสิภา
เดยีวหรอืสองสภา การแบ่งอ านาจและรูปของรฐับาลต่างๆ ที่สบื
เนื่ องมาจากการแบ่งอ านาจ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนูญ สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล นอกจากนัน้ยงัศกึษาถงึ
การจดัตัง้องค์การปกครองตามรฐัธรรมนูญของประเทศไทยที่มี
มาแลว้ รวมทัง้สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา การ
ด าเนินและวธิปีฏบิตัิงานของรฐัสภา การบญัญตัิกฎหมาย ความ
เกี่ยวพันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา ศาลและตุ ลาการ
รฐัธรรมนูญ ศาลพเิศษ และสถาบนัทางการเมอืงอื่นๆ ทีก่ าหนดไว้
ตามรฐัธรรมนูญ 

1 . เปลี่ ยน รหัส วิช า ใหม่ ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาใน มคอ.
1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2551102  ปรชัญาและลทัธิการเมือง      3(3-0-6) 
                Political Philosophy and Doctrine  
                ก าเนิดความคดิทางการเมอืงและสงัคมในยุคสมยันครรฐั
กรกี-เอเธนส์  เริม่ตัง้แต่ความคดิของโสเครตีส เพลโตและอรสิโตเติล 
ความคดิการเมอืงยุคกลาง ความคดิทางการเมอืงสมยัใหม่ตัง้แต่ นิค
โคโล แม็คเคียเวลลี่ ทฤษฎีสญัญาประชาคมของโทมสั ฮอบส์ จอห์น 
ล็อค และจงัจาคส์ รุสโซ ความคิดทางการเมืองโลกตะวันออก เช่น 
ขงจื้อ จาณักยะ และมหาตมะ คานธี เป็นต้น ลัทธิทางการเมอืงแบบ
ประชาธปิไตย ลทัธคิอมมวินิสต์ และระบอบเผดจ็การ แนวคดิการเมอืง
แบบซ้ายจดั หรือเสรีนิยม และขวาจดัหรอือนุรกัษ์นิยม  รวมถึงลัทธิ
และอุดมการณ์ทางการเมอืงแบบต่างๆ 

2552401  ปรชัญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองร่วมสมยั3(3-
0-6)        
               Political Philosophy and contemporary  
              Political   Theories 
             ก าเนิดความคดิทางการเมอืงและสงัคมในยุคสมยันคร
รัฐกรีก-เอเธนส์  ความคิดการเมืองยุคกลาง  ความคิดทาง
การเมอืงสมยัใหม่ ความคดิทางการเมอืงโลกตะวนัออก เช่น ขงจือ้ 
จาณักยะ  และมหาตมะ คานธี เป็นต้น ทฤษฎีการเมืองของนัก
รัฐศาสตร์ชาวอเมริกันร่วมสมัย และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์หลัง
สมยัใหม่ ตลอดจนน าทฤษฎตี่าง ๆ มาวเิคราะหป์รากฏการณ์ทาง
การเมอืงร่วมสมยั 

1 . เปลี่ยนรหัสวิชา ใหม่ ให้
ส อดคล้อ งกับกลุ่ มวิชา ใน 
มคอ.1 
2 .  ป รับ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ ปรับ
ค าอธบิายรายวชิา 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554801 ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)   
 English for Public Administration 
              ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในการ
สนทนาพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการตดิต่อประสานงาน การกรอกแบบฟอรม์ 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

2552402  ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร ์3(3-0-6) 
              English for Public Administration 
              ค าศัพท์ภาษาองักฤษส าหรบัรฐัประศาสนศาสตร์ ฝึก
ทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่านและเขยีน เพื่อใชใ้นการสนทนาพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นในการตดิต่อประสานงาน การอ่านขา่ว วารสาร บทความ
ทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ การกรอก
แบบฟอร์มทางราชการ โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกบัการบรหิารราชการ 
องคก์ารส่วนทอ้งถิน่ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
2. ปรับชื่อวิชาและปรับ
ค าอธบิายรายวชิา 

2554201 การเมอืงการปกครองของกลุม่ประเทศในเอเชีย 
             ตะวนัออกเฉียงใต้                             3(3-0-6) 
           Politics and Government in Southeast Asia  
           ประวตัิศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมอืง การปกครอง
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเน้นศกึษา
ประวตัศิาสตร ์การตกเป็นอาณานิคม สงครามโลกครัง้ที ่2 สงครามเยน็ 
และช่วงหลงัสิ้นสุดสงครามเยน็ศกึษาและวเิคราะห์ถึงสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคมที่มผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

2554201 การเมอืงการปกครองของกลุม่ประเทศในเอเชีย 
             ตะวนัออกเฉียงใต้                              3(3-0-6) 
           Politics and Government in Southeast Asia  
           ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมือง การ
ปกครองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  
โดยเน้นศกึษาประวตัิศาสตร์ การตกเป็นอาณานิคม สงครามโลก
ครัง้ที่ 2 สงครามเยน็ และช่วงหลังสิ้นสุดสงครามเย็นศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 

2553201 การเมืองและชาติพนัธุ์ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้                                       
                                                                          3(3-0-6) 
 Politics and Ethnicity in Southeast Asia  
 พลวตัรความขดัแย้งระหว่าง รฐัและกลุ่มชาติพนัธุ์ในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจะศกึษาถงึทฤษฎแีละแนวคดิต่าง ๆ เพื่อ
น าไปวเิคราะหก์รณีศกึษาของความขดัแยง้ทางกลุ่มชาตพินัธุ์ 

2553201 การเมืองและชาติพนัธุ์ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้                                         
                                                                   3(3-0-6) 
 Politics and Ethnicity in Southeast Asia  
 พลวัตรความขัดแย้งระหว่าง รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะศึกษาถึงทฤษฎีและ
แนวคดิต่าง ๆ เพื่อน าไปวเิคราะหก์รณีศกึษาของความขดัแยง้ทาง
กลุ่มชาตพินัธุ ์

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
2. ปรับชื่อวิชาและปรับ
ค าอธบิายรายวชิา 

2553202 ความสมัพนัธแ์ละนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ 
             ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง             3(3-0-6) 
              Relations and Foreign Policies of Greater  
              Mekong Sub-region  
              การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภมูภิาค
ลุ่มแม่น ้ าโขง ความร่วมมือและความขัดแย้งของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยพิจารณาทัง้ในบริบทของปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก 

2553202 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศ 
             ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง             3(3-0-6) 
              Relations and Foreign Policies of Greater  
              Mekong Sub-region  
              การเมอืงและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ความร่วมมือและความขัดแย้งของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยพิจารณาทัง้ในบริบทของ
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554202 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3(3-0-
6) 
              The Major Powers and Southeast Asia   
               บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ทางการเมอืง  เศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แต่ยุคอาณานิคม หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
เป็นต้นมา ประเทศมหาอ านาจทัง้ในและนอกภูมภิาคเอเชีย เช่น จนี 
ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป เป็นต้น โดยศกึษาความสมัพนัธท์ัง้
ในลกัษณะของความร่วมมอืและความขดัแย้งในระดบัทวภิาคแีละระดบั
พหุภาครีะหว่างมหาอ านาจกบัประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้   

2554202 ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-
0-6) 
              The Major Powers and Southeast Asia   
               บทบาทและอิทธพิลของประเทศมหาอ านาจทีม่ตี่อการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้ทางการเมอืง  เศรษฐกจิและสงัคมในประเทศ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แต่ยุคอาณานิคม หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 
2 เป็นต้นมา ประเทศมหาอ านาจทัง้ในและนอกภูมภิาคเอเชยี เช่น 
จีน ญี่ปุ่ น  สหรัฐอเมริกา สหภาพยุ โรป เ ป็นต้น โดยศึกษา
ความสมัพนัธ์ทัง้ในลักษณะของความร่วมมอืและความขดัแย้งใน
ระดบัทวิภาคีและระดบัพหุภาครีะหว่างมหาอ านาจกบัประเทศใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้   

1.เปลี่ยนรหสัวชิาใหม่ให้
สอดคล้องกบักลุ่มวชิาใน 
มคอ.1 

2552502 กฎหมายอาญา 2                       3(3-0-6) 
    Criminal Law 2 
                หลักความผิดอาญาแต่ละลกัษณะตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 13 และความผิดลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

2552502 กฎหมายอาญา 2                       3(3-0-6) 
    Criminal Law 2 
                หลกัความผดิอาญาแต่ละลกัษณะตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 ลกัษณะ 1 ถึงลกัษณะ 13 และความผดิลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

1.เปลี่ยนรหสัวชิาใหม่ให้
สอดคล้องกบักลุ่มวชิาใน 
มคอ.1 
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2553305 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 3(3-0-6)   
               Good Governance   
               ความหมาย ความเป็นมา หลักการส าคัญ ความส าคญั 
ตลอดจนบรบิททีก่่อใหเ้กดิแนวคดิของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงและ
สงัคมที่ด ีการประยุกต์ใช้และผลจาก การใช้แนวคดิในการบรหิารงาน
ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชนและปัญหาในการน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปปฏบิตั ิ

2553305 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี 3(3-0-6)   
               Good Governance   
               ความหมาย ความเป็นมา หลกัการส าคญั ความส าคญั 
ตลอดจนบรบิททีก่่อใหเ้กดิแนวคดิของการบรหิารกจิการบา้นเมอืง
และสงัคมที่ดี การประยุกต์ใช้และผลจาก การใช้แนวคิดในการ
บริหารงานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชนและปัญหาในการน า
หลกัธรรมาภบิาลไปปฏบิตั ิ

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 

2553307   ระบบสารสนเทศส าหรบันักบริหาร  3(3-0-6) 
               Management Information System    
               ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ขัน้ตอนในองคก์ารทัง้การวางแผน  การปฏบิตังิาน การตดิตามควบคุม 
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัองคก์ารภาครฐั รฐัวสิาหกจิ การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชน 

2553307   ระบบสารสนเทศส าหรบันักบริหาร  3(3-0-6) 
               Management Information System    
               ทฤษฎีเกีย่วกบัการจดัระบบสารสนเทศ การวเิคราะห์
ขัน้ตอนในองค์การทัง้การวางแผน  การปฏิบัติงาน การติดตาม
ควบคุม และการประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดองค์การภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ การปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชน 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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2553309 การจดัการภาครฐัแนวใหมก่บัการพฒันาท่ียัง่ยนื 3(3-0-6) 
              New Public Management and Sustainable  
              Development  
               ความหมาย ทีม่า แนวคดิ หลกัการ ตวัแบบของการพฒันาแบบยัง่ยนื 
ตลอดจนแนวคดิและทฤษฎีการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ที่เกี่ยวขอ้งอนัเป็น
แนวทางและวธิีการปฏบิตัเิพื่อให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยนื การเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะ
ความทนัสมยั การพฒันาภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ กรณีศึกษารูปแบบและแนว
ทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์รภาครฐั 

2553309 การจดัการภาครฐัแนวใหมก่บัการพฒันาท่ียัง่ยนื 
                                                               3(3-0-6) 
              New Public Management and Sustainable  
              Development  
               ความหมาย ทีม่า แนวคดิ หลกัการ ตวัแบบของการพฒันาแบบ
ยัง่ยืน ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่
เกี่ยวข้องอนัเป็นแนวทางและวธิีการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
การเปลีย่นแปลงสู่ภาวะความทนัสมยั การพฒันาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
กรณีศกึษารูปแบบและแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์รภาครฐั 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 

2553401 การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถ่ิน                                                    
                                                            3(3-0-6) 
             Politics Economics Society and Culture of    
            Local Community 
            ขอบเขต ความหมาย ความส าคญัของการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่  พฒันาการทางการเมอืงทอ้งถิ่น โครงสรา้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างอ านาจทาง
การเมืองท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในสังคม
ชนบทและภาวะการกลายเป็นเมอืง วธิีการศึกษาชุมชนนโยบายเพื่อการพฒันา
สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่โดยมุ่งศกึษาการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม
ชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย 

2553401 การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนท้องถ่ิน                                                    
                                                            3(3-0-6) 
             Politics Economics Society and Culture of    
            Local Community 
            ขอบเขต ความหมาย ความส าคญัของการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  พัฒนาการทางการเมืองท้องถิ่น โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างอ านาจทางการเมืองท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในสังคมชนบทและภาวะการกลายเป็นเมือง วิธี
การศกึษาชุมชนนโยบายเพื่อการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่โดยมุ่ง
ศกึษาการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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2553402  การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-
6) 
     Comparative Local Government and  
              Administration                 
              การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหารศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและ การบริหารการปกครองท้องถิ่น 
รูปแบบต่างๆ ของประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการ
ปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรบัปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการ
ปกครองทอ้งถิน่ของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต 

2553402  การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 
                                                            3(3-0-6) 
     Comparative Local Government and  
              Administration                 
              การกระจายอ านาจทางการเมอืงและการบรหิารศกึษา
เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและ การบริหารการปกครอง
ท้องถิ่น รูปแบบต่างๆ ของประเทศที่พฒันาแล้วและกลุ่มประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตก้บัประเทศไทย แนวนโยบายของรฐัทีม่ี
ต่อการปกครองท้องถิ่น ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลกบัองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นของประเทศในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตใ้นอนาคต 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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2553403 ภมิูปัญญาท้องถ่ินกบัการบริหารจดัการท้องถ่ิน 3(3-0-6)  
                Local Wisdom and Local Administration   
                แนวคดิ ความส าคญัของภูมปัิญญาชาวบ้าน พื้นฐานความคดิ
รากเหงา้ของวฒันธรรมในการควบคุมและการตรวจสอบหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ภูมปัิญญาในการพฒันา
ท้องถิ่นอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิให้มกีารน าภูมปัิญญาชาวบ้านไปปรบั
ใชก้บัการบรหิารจดัการทอ้งถิน่เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื 

2553403 ภมิูปัญญาท้องถ่ินกบัการบริหารจดัการท้องถ่ิน 3(3-
0-6)  
                Local Wisdom and Local Administration   
                แนวคดิ ความส าคญัของภูมปัิญญาชาวบ้าน พื้นฐาน
ความคดิรากเหงา้ของวฒันธรรมในการควบคุมและการตรวจสอบ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น
ไดใ้ชภู้มปัิญญาในการพฒันาทอ้งถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิ
ให้มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านไปปรับใช้กับการบริหารจดัการ
ทอ้งถิน่เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื 

1.เปลีย่นรหสัวชิาใหม่
ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
วชิาใน มคอ.1 

2554303 รฐัประศาสนศาสตรเ์ปรียบเทียบ   3(3-0-6)   
              Comparative Public Administration  
               การบรหิารรฐักจิของประเทศต่าง ๆ  ทัง้ประเทศทีพ่ฒันา เช่น สหรฐัอเมรกิา 
อังกฤษ ฝรัง่เศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่ น เป็นต้น และประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โดยศึกษา
โครงสร้างการบรหิารงาน กระบวนการบรหิารงาน รูปแบบและลกัษณะขององค์กรใน
ภาครฐั วฒันธรรม และพฤติกรรมการท างาน นวตักรรมการบรหิารงานใหม่ๆ ปัจจยั
ของความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา การบริหารงานภาครัฐในแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนวธิกีารในการจดัการปัญหาในการบรหิารงานของภาครฐั เช่น ปัญหา 
การคอรร์ปัชัน่ 

2553409  การบริหารรฐักิจเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
               Comparative Public Administration 
                ทฤษฎี และตวัแบบการเปรยีบเทยีบทางการบริหาร
รฐักิจ ศกึษาเปรยีบเทยีบระบบการบรหิารรฐักิจของประเทศไทย
กับนานาประเทศทัง้ที่ก าลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้ว พิจารณา
ลกัษณะส าคญั และปัญหาของระบบการบรหิารของประเทศต่างๆ 
อนัเป็นผลมาจากอทิธพิลทางการเมอืง ระบบกฎหมาย วฒันธรรม 
และเศรษฐกจิ 

1.เปลีย่นรหสัวชิาใหม่
ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
วชิาใน มคอ.1  
2 .ปรับชื่ อ วิช าและ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวชิาใหท้นัสมยั 
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2554802 การพดูในท่ีชุมชนส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-
6) 
              Public Speaking for Public Administrators  
              การพูดในชีวิตประจ าวนั ความมุ่งหมายของการพูด และ
หลกัการฝึก การสรา้งบุคลกิภาพ การใชเ้สยีง ความมัน่ใจ ตลอดจนลลีา
การด าเนินเรื่อง และการใชภ้าษา การพดูอธบิาย พรรณนาและเล่าเรื่อง
ในสภาวะและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อจูงใจผู้ฟัง 
รูปแบบต่างๆ ของการพดูในทีชุ่มชน 

2554802 การพดูในท่ีชุมชนส าหรบันักรฐัประศาสนศาสตร ์  
                                                       3(3-0-6) 
              Public Speaking for Public Administrators  
              การพูดในชีวิตประจ าวนั ความมุ่งหมายของการพูด 
และหลักการฝึก การสร้างบุคลิกภาพ การใช้เสียง ความมัน่ใจ 
ตลอดจนลีลาการด าเนินเรื่อง และการใช้ภาษา การพูดอธิบาย 
พรรณนาและเล่าเรื่องในสภาวะและจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดขึ้น การ
ใชจ้ติวทิยาเพื่อจูงใจผูฟั้ง รูปแบบต่างๆ ของการพดูในทีชุ่มชน 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 

 
 
 

ไม่ม ี

2553411 การบริหารงานรฐัวิสาหกิจไทย      3(3-0-6) 
    Thai Public Enterprise Management 
    ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตัง้รัฐวิสาหกิจ 
ววิฒันาการของรฐัวสิาหกจิในประเทศไทย การจดัรูปงาน วธิกีาร
บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดัการทัว่ไป การบริหารงาน
บุคคล และการบรหิารการเงนิ บทบาทของรฐับาลต่อรฐัวสิาหกิจ 
ปัญหาต่างๆในการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิไทย ตลอดจนวิธกีาร
แกไ้ข 

 
 
 

เพิม่รายวชิาใหม ่
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ไม่ม ี

2553413 การจดัการท่องเท่ียวท้องถ่ินในจงัหวดัเลย    3(3-0-6)
  Local tourism management in Loei Province 
           ความหมาย หลกัการ แนวคดิ รูปแบบ และองค์ประกอบของ
การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดเลย บทบาทของผู้ที่
เกีย่วขอ้งในการพฒันา การอนุรกัษ์ การสรา้งจติส านึก 

 
 

เพิม่รายวชิาใหม ่

 
 

ไม่ม ี

2553416 นิเวศน์วิทยาทางรฐัประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6)    
             Ecology of Public Administration 
              แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของโลก           ระบบ
โลกาภวิตัน์ บรบิทและปัญหาทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้มและพลงังาน ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารงานขององคก์ารภาครฐัทัง้ใน
ยุคปัจจุบนัและอนาคต 

 
 

เพิม่รายวชิาใหม ่
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2553106   เศรษฐกิจกบัการเมืองไทย     3(3-0-6) 
               Thai Political Economy  
               แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
การเมอืง ววิฒันาการของกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆ ในประเทศไทย ลกัษณะ
ทัว่ไป และกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
เศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอ านาจทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
การเมอืง และการสร้างฐานอ านาจทางการเมอืงของกลุ่มเศรษฐกิจใน
สมยัต่างๆ 

2553106   เศรษฐกิจกบัการเมืองไทย     3(3-0-6) 
               Thai Political Economy  
               แนวคดิพื้นฐานว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิกบั
การเมือง วิวฒันาการของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย 
ลักษณะทัว่ไป และกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอ านาจทาง
เศรษฐกจิของกลุ่มการเมอืง และการสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืง
ของกลุ่มเศรษฐกจิในสมยัต่างๆ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 

2553602  กฎหมายลกัษณะพยาน                  3(3-0-6) 
             Law of Evidence 
              กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบพยานของศาล ทัง้คดีแพ่งและ
คดอีาญา หลกัในการรบัฟังและไม่รบัฟังพยานหลกัฐาน หลกัเกี่ยวกบั
พยานความเหน็ ขอ้ทีศ่าลรูเ้อง ขอ้สนันิษฐาน หน้าทีน่ าสบืตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5  และประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค 5 

2553602  กฎหมายลกัษณะพยาน                  3(3-0-6) 
             Law of Evidence 
              กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการสบืพยานของศาล ทัง้คดแีพ่งและ
คดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลัก
เกี่ยวกบัพยานความเหน็ ขอ้ที่ศาลรู้เอง ขอ้สนันิษฐาน หน้าที่น า
สบืตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค 1 ลกัษณะ 5  
และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค 5 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ไม่ม ี

2554404 การบริหารพัฒนาเมืองและชนบท       3(3-0-6)
      Urban and Rural Development  
               Administration 
      แนวความคิด ทฤษฎี การบริหารพัฒนาเมืองและ
ชนบท นโยบายและการวางแผนการบรหิารเมอืงและชนบท การ
น าไปปฏิบัติและการประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนพฒันาเมอืงและชนบท 

 
 
 

เพิม่รายวชิาใหม ่

2554401  การบริหารการเงินการคลงัท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
              Local Financial and Fiscal  Administration 
               ความหมาย แนวความคดิและหลกัการใน การบรหิารการ
คลังของท้องถิ่น เทคนิคการพยากรณ์และการจดัการรายรบัรายจ่าย
ของท้องถิ่น ภาษีอากร นโยบายการเงนิการคลงัส่วนท้องถิ่น รวมทัง้
เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น โดยใช้
กรณีศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้ไทย 

2554401  การบริหารการเงินการคลงัท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
              Local Financial and Fiscal  Administration 
               ความหมาย แนวความคดิและหลกัการใน การบรหิาร
การคลงัของท้องถิ่น เทคนิคการพยากรณ์และการจดัการรายรบั
รายจ่ายของท้องถิ่น ภาษีอากร นโยบายการเงินการคลังส่วน
ทอ้งถิน่ รวมทัง้เทคนิควธิกีารแกไ้ขปัญหาการเงนิและการคลงัสว่น
ทอ้งถิน่ โดยใชก้รณีศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้ไทย 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ไม่ม ี

2553503   นโยบายการเงินและการคลงั     3(3-0-6) 
               Monetary and Fiscal Policy 
               แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ 
นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั เครื่องมอืทางการเงนิ เครื่องมอื
ทางการคลงั ดชันีชี้วดัทางเศรษฐกิจ กรณีศกึษานโยบายการเงนิ
และการคลงัเพื่อพฒันาประเทศ 

 
 

เพิม่รายวชิาใหม ่

2554905 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์
1(90)  
              Preparation for Professional Experience in  
              Public Administration 
              จดัใหม้กีจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน ก่อนออก
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในด้านการรบัรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ มคีุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะที่เหมาะสมกบัวชิาชพี
และศกึษาสงัเกต และมสี่วนร่วมในการฝึกปฏบิตัิงานด้านรฐัประศาสน
ศาสตรใ์นสถานการณ์จรงิ 

2554405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสน
ศาสตร ์  
                                                                    1(90)    
             Preparation for Professional Experience in  
             Public  Administration 
             จดัให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีในด้านการรบัรู้ ลกัษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพฒันาตัวผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสงัเกต และมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏบิตังิานดา้นรฐัประศาสนศาสตรใ์นสถานการณ์จรงิ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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2554405   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  
6(540) 
               Field Experience in Public Administration 
               ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ 
รฐัวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้นการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์การ
บริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการ
บรหิารในองคก์ารและการร่วมกิจกรรมทางการบรหิารในองคก์าร อาท ิ
การประชุม การฝึกอบรม การสรา้งทมี การประเมนิผล ฯลฯ โดยมเีวลา
ในการท างานทัง้สิ้นไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ส าหรบันักศกึษาภาคปกติ 
ส าหรบันักศกึษาภาคพเิศษใหเ้ขา้รบัการอบรมในสาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 45 ชัว้โมง 

2554406  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์ 
                                                                 6(540) 
             Field Experience in Public Administration 
              ฝึกงานทางด้านรฐัประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครฐั 
รฐัวสิาหกิจและเอกชน โดยมเีวลาในการท างานทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า 
16 สปัดาห ์ 
เงื่อนไข : 1.ตอ้งผ่านรายวชิา2554405 การเตรยีมฝึกประสบการณ์
วชิาชพีรฐัประศาสศาสตรม์าก่อน   
2.นักศึกษาต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิ
ตถงึจะสามารถลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานี้ได้ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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2554907  เตรียมสหกิจศึกษา                            1(90)    
              Pre - Cooperative Education  
              หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัสหกจิศกึษา กระบวนการและ
ขัน้ตอนของสหกจิศกึษา ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสหกจิศกึษา ความรู้
พืน้ฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน การเลอืกสถานประกอบการวธิกีาร
เขียนจดหมายสมคัรงานและการสมัภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและ
ทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บรหิารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรอื
ผลงานและการเขยีนรายงานวชิาการ การพฒันาบุคลกิภาพ จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีก่อนออกไปปฏบิตังิานทีส่ถานทีป่ระกอบการ 

2554408  เตรียมสหกิจศึกษา                         1(90)    
              Pre - Cooperative Education  
               ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แน ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
กระบวนการและขัน้ตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกบัสหกิจศกึษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน 
การเลอืกสถานประกอบการวธิกีารเขยีนจดหมายสมคัรงาน และ
การสมัภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการ
ไปปฏบิตังิาน ในสถานประกอบการ ระบบบรหิารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพีก่อนออกไปปฏบิตังิานทีส่ถานทีป่ระกอบการ 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
2554908 สหกิจศึกษา                           6  หน่วยกิต   
             Cooperative Education  
             การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบไม่น้อยกว่า 
16  สปัดาห ์โดยการจดัใหม้กีารเรยีนในสถานประกอบการร่วมกบัการ
จดัให้นักศกึษาได้ปฏบิตัิงานจรงิภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารยท์ี่
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะ
พนักงานชัว่คราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชการ 
(MOU) กบัมหาวทิยาลยั 

2554409 สหกจิศกึษา                               6  หน่วยกติ   
             Cooperative Education  
             การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้ อยกว่า  16  สัปดาห์  โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกบัการจดัให้นักศึกษาได้ปฏิบตัิงานจรงิภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ทีป่รกึษาและสถานประกอบการ โดย
น าความรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใช้ใน
สถานการณ์จรงิในลกัษณะพนักงานชัว่คราว ณ สถานประกอบการ
ทีม่คีวามร่วมมอืทางวชิการ (MOU) กบัมหาวทิยาลยั 

1.เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชาใน 
มคอ.1 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 
วิชาทีไม่มีในหลกัสูตรใหม่ 

2551103   ทฤษฎีและการวิเคราะห์การเมือง               3(3-0-6) 
               Political Theory and Political Analysis 
               ทฤษฎทีีส่ าคญัๆ ในทางรฐัศาสตรส์มยัปัจจุบนั เช่น ทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการ
สื่อความหมาย ทฤษฎีการพฒันาการเมอืง ทฤษฎีองคก์ารอ านาจ และ
การเมือง ทฤษฎีชนชัน้น า ทฤษฎีประชาธิปไตย และทฤษฎีทาง
รฐัศาสตรแ์นวหลงัโครงสรา้งนิยม ตลอดจนน าทฤษฎตี่างๆ มาวเิคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการเมอืงร่วมสมยั 

 เ นื่ อ ง จ า ก ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาปรัชญาการเมือง
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ มื อ ง
สมัย ใหม่ ได้คลอบคลุม
เนื้อหาสาระรายวชิาทฤษฎี
และการวเิคราะห์การเมอืง
นี้แลว้ 

2552304   เทคนิคการเขียนโครงการ                      3(3-0-6)   
               Project Writing Techniques   
               ความหมาย และความส าคญัของโครงการ วงจรของโครงการ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนงานและโครงการ ขัน้ตอนการจดัเตรียม
โครงการ รูปแบบการเขยีนโครงการ เช่น รูปแบบประเพณีนิยม รูปแบบ
เชงิเหตุผล ฯลฯ ปัญหาการเขยีนโครงการ เทคนิคการเขยีนโครงการที่
ดี การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการทุกขัน้ตอน โดยเน้นโครงการ
สาธารณะของภาครฐั 

 เ นื่ อ ง จ า ก ค า อ ธิ บ า ย
รายวิช ากา รวิ เ ค ร า ะห์
โครงการและการบริหาร
โครงการ ได้คลอบคลุม
เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ร า ย วิ ช า
เทคนิคการเขยีนโครงการ
นี้แลว้ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 ค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2564 ส่ิงท่ีปรบัปรงุ 

2552306    การประเมินผลโครงการ                           3(3-0-6)  
                Project Evaluation 
                 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  2552305  การวิเคราะห์
โครงการและการบรหิารโครงการ  
Prerequisite: 2552305 Project Analysis and Management  
              แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ หลักการ 
วธิกีาร และกระบวนการประเมนิผล ตวัแบบการประเมนิผลโครงการ  
การใชเ้ครื่องมอืวดัและเทคนิคการวดัผลสมัฤทธิข์องโครงการ 

 เ นื่ อ ง จ า ก ค า อ ธิ บ า ย
รายวิช ากา รวิ เ ค ร า ะห์
โครงการและการบริหาร
โครงการ ได้คลอบคลุม
เนื้อหาสาระรายวิชาการ
ประเมนิผลโครงการนี้แลว้ 

2553102 ลทัธิเศรษฐกิจเปรียบเทียบ                             3(3-0-6)   
             Comparative Economics Doctrine  
              ลทัธเิศรษฐกิจ ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงสมยัปัจจุบัน
ในทางอุดมการณ์ ทฤษฎีและการปฏิบัติ เน้นวิวัฒนาการของลัทธิ
เศรษฐกิจ และการเมอืงในครสิต์ศตวรรษที่ 20 ในแง่ความส าเรจ็ และ/
หรอืความลม้เหลวกบัการปรบัตวัเขา้กบัสภาพการเปลีย่นแปลงของยุค
สมยั ความสมัพนัธ์ระหว่างลทัธกิารเมอืงกบัลทัธเิศรษฐกจิ และผลของ
ความสมัพนัธต์่อสงัคมแห่งชาตติ่อการเมอืงระหว่างประเทศ 

 เนื่ อ ง จ าก เนื้ อห าสา ระ
รายวชิาไม่ทนัสมยั 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการจดัการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 

ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
พ.ศ.  2555 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจดั
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี เพื่อให้การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง  และเหมาะสมกบัการบรหิารการจดัการศกึษาในปัจจุบนั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  18 (2) และ (3)  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราช
ภฎัเลย  พ.ศ. 2547 และมตสิภามหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ในคราวประชุมที ่3/2555 เมื่อวนัศุกร์
ที ่ 23  มนีาคม พ.ศ. 2555 จงึเหน็ชอบใหต้ราขอ้บงัคบัไว ้ดงันี้ 

     ขอ้  1  ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการจดัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 ” 

    ขอ้  2  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้ส าหรบัการจดัการศกึษาแก่นักศกึษาภาคปกติ  และนักศกึษา
ภาคพเิศษตามหลกัสตูรปรญิญาตร ี ทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ตัง้แต่ภาคการศกึษา
ที ่1 ปีการศกึษา 2555 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3  บรรดาขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่หรอืประกาศอื่นใดที่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี้ใหใ้ช้
ขอ้บงัคบันี้แทน 

 ขอ้  4  ในขอ้บงัคบันี้  
             “มหาวิทยาลยั”   หมายถงึ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
             “อธิการบดี”   หมายถงึ  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “สภามหาวิทยาลยั”   หมายถงึ  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
            “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศกึษาทีศ่กึษาเตม็เวลาในวนัท าการปกตขิอง
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัด
การศกึษาอื่นนอกจากนักศกึษาภาคปกต ิถงึแมจ้ะศกึษาในวนัท าการปกตกิต็าม 
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       “หลกัสูตร” หมายถึง หลกัสูตรทีใ่ช้ในการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย 
 
 ขอ้ 5 ให้อธกิารบดเีป็นผู้รกัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และให้มอี านาจ ออกประกาศ ค าสัง่ 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้ 
 

หมวด 1 
คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรบัเข้าศึกษา 

--------------------------------- 

 ขอ้  6  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
   6.1  ส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป  
      6.2  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สงัคมรงัเกียจอนัเป็นอุปสรรคต่อ
การศกึษา 
      6.3  ไม่ถูกคดัชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบนัการศกึษาใดๆ เพราะประพฤติ
เสื่อมเสยี 
     6.4  มคีุณสมบตัอิื่นๆตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูร 

 ขอ้  7  วธิกีารรบัเขา้ศกึษา มหาวทิยาลยัจะรบัผู้ทีม่คีุณสมบตัิตามขอ้  6  เขา้ศกึษาทุก
ระบบการศกึษาซึง่อาจใชว้ธิกีารสอบคดัเลอืก หรอืคดัเลอืก หรอืวธิกีารอื่นใด ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศมหาวทิยาลยั 

หมวด 2 
การรายงานตวัเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ขอ้  8  การรายงานตวัเป็นนักศกึษา  
   8.1  ผู้ที่สอบคดัเลอืกได้ หรอืผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืก หรอืผู้ที่ได้รบัการอนุมตัิให้
ย้ายมาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น หรอืผู้ที่รบัการอนุมตัิให้เขา้ศกึษาต่อจะต้องไปรายงานตวัเพื่อ
ขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาตาม ที ่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวทิยาลยั 
   8.2  กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตวัตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดให้ถือว่าสละ
สทิธิก์ารเขา้เป็นนักศกึษา เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัเป็นรายๆไป 
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          ข้อ  9  ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะมสีภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
พรอ้มทัง้ตอ้งน าส่งหลกัฐาน  การส าเรจ็การศกึษาและหลกัฐานอื่นๆ ตามวนั เวลาทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด 

 

      หมวด 3 
การรบัย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 

 ขอ้  10  เกณฑก์ารรบัยา้ยนักศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่ เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั 
  10.1  มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภา
มหาวทิยาลยัรบัรอง ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
  10.2  คุณสมบตัขิองผูข้อยา้ยมาเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 
   10.2.1  มคีุณสมบตัทิีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 6 
   10.2.2  ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศกึษาและมผีลการเรยีนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 2.00 
  10.3 การเทยีบโอนหน่วยกติและผลการเรยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน 
 

หมวด 4 
การเข้าศึกษาเพ่ือรบัปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ขอ้  11  การเขา้ศกึษาเพื่อรบัปรญิญาตรทีีส่อง 
     11.1 ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัราชภฎัเลยหรอืจาก
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาแลว้ อาจขอเขา้ศกึษาต่อปรญิญาตรสีาขาอื่นเป็นการเพิม่เตมิไดแ้ต่ต้อง
เป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 6  
    11.2 ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศกึษาตาม ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
    11.3 การเทียบโอนผลการเรียนให้ด า เนินการเทียบโอนตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเลยว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน  
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หมวด 5 
ระบบการจดัการศึกษาและการจดัหลกัสูตร 

--------------------------------- 
 ขอ้  12  ระบบการจดัการศกึษา 
     12.1  มหาวิทยาลยัใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  มหาวทิยาลยั
อาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์โดยจดัชัว่โมงเรยีนของแต่ละ
รายวชิาเท่ากบัสองเท่าของภาคการศกึษาปกต ิส าหรบัการจดัการศกึษาใหน้ักศกึษาภาคพเิศษ
ในภาคฤดูรอ้นใหน้ับเป็น 1 ภาคการศกึษาปกติ 
    12.2 การคดิหน่วยกติของแต่ละรายวชิา ใหถ้อืเกณฑด์งันี้ 
    12.2.1  รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่น้อย
กว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค  
    12.2.2  รายวชิาภาคปฎบิตัทิีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมง                  
ต่อ ภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
    12.2.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
    12.2.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายทีใ่ช้เวลาท าโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ
ใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 

 ขอ้  13  การจดัหลกัสตูร 
     13.1 โครงสรา้งหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองแต่ละสาขาวชิา ประกอบดว้ย 
     13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพฒันาผู้เรียน ให้มี
ความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวางมโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกล มคีวามเขา้ใจธรรมชาตตินเอง ผูอ้ื่น และสงัคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคดิอย่างมเีหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ด ีเป็น
คนทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ มคีุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศลิปะและวฒันธรรม ทัง้ของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชวีติและด ารงตนอยู่ใน
สงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี 
     13.1.2  หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะดา้น วชิาพืน้ฐาน
วชิาชพี และวชิาชพี ทีมุ่่งหมายใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจและปฏบิตังิานได้ 
     13.1.3  หมวดวชิาเลอืกเสร ีหมายถึง วชิาที่มุ่งให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจตามที่ ตนเองถนัดหรอืสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศกึษาเลอืกเรยีนวชิาใดๆ ในหลกัสูตร
ระดบัเดยีวกนั  
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    13.2  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาการศกึษา 
     13.2.1  หลกัสูตรปรญิญาตร ี(4 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกติใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ 8 ปีการศกึษาส าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนเตม็เวลาและไม่เกนิ 12 
ปีการศกึษา ส าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนไม่เต็มเวลา 
     13.2.2  หลกัสูตรปรญิญาตร ี(5 ปี) ให้มจี านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 
150 หน่วยกติใหใ้ชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ  10 ปีการศกึษาส าหรบัหลกัสูตรทีเ่รยีนเตม็เวลาและไม่เกิน 
15 ปีการศกึษา ส าหรบัหลกัสตูรทีเ่รยีนไม่เตม็เวลา 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 
--------------------------------- 

 ขอ้  14  นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีน เพิม่หรอืถอนรายวชิาใหด้ าเนินการให้แลว้
เสรจ็ภายในก าหนด 15 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดภาคการศกึษา 
    14.1 การลงทะเบยีนวชิาเรยีนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
    14.2 การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา 
นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของแต่ละภาคการศกึษาปกตไิด้ไม่เกนิ 22 หน่วยกติ 
และสามารถลงทะเบยีนรายวชิาส าหรบัภาคฤดูรอ้นไดไ้ม่เกนิ 9 หน่วยกติ 
    การศึกษาส าหรบันักศึกษาภาคพิเศษแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา 
นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนรายวชิาของแต่ละภาคการศกึษาไดไ้ม่เกนิ 15  หน่วยกติ 
    กรณีนักศกึษาตอ้งการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่า 22 หน่วยกติ ส าหรบัการศกึษา
ในระบบทวิภาคแบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบยีน
เรยีนมากกว่า 15 หน่วยกิต ส าหรบัการศกึษาของนักศกึษาภาคพเิศษแบบ 3 ภาคการศกึษาต่อ
ปีการศกึษาตามวรรคสอง ใหย้ื่นค ารอ้งขออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัภายในระยะเวลาไม่เกนิ 15 วนั 
นับแต่วนัเปิดภาคการศกึษา 
    14.3 การลงทะเบยีนวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรอืสหกจิศกึษาจะไม่อนุญาต
ใหน้ักศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาอื่นเพิม่เตมิ ยกเวน้กรณีทีม่หาวทิยาลยัพจิารณาแลว้เหน็สมควร
อนุญาตโดยใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถงึคุณภาพของการจดัการเรยีนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีหรอืสหกจิศกึษา เป็นส าคญั 
    14.4 อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอัน
เนื่องจากระเบียบทางการเงนิ กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามเีหตุผลอนัสมควร โดยให้ถือ
ระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนัน้เป็นระยะเวลาพกัการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
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ค่าธรรมเนียมขอกลบัคนืสภาพการเป็นนักศกึษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่คา้งช าระเสมอืนเป็นผู้
ลาพกัการศกึษา 
    14.5 ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรอืมี
ขอ้ตกลงเฉพาะกรณี อธกิารบดอีาจพจิารณาอนุมตัิใหน้ักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ที่เปิด
สอนในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นแทนการลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยัทัง้หมด หรอืบางส่วนได้
หรอือาจพจิารณาอนุมตัใิหล้งทะเบยีนรายวชิาที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัโดยช าระค่าธรรมเนียม
ตามระเบยีบว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศกึษาของมหาวทิยาลยักไ็ด้ 
    14.6 การลงทะเบยีนที่ผดิเงื่อนไขของหลกัสูตรให้ถือว่าการลงทะเบยีนนัน้ตก
เป็นโมฆะ และรายวชิาทีล่งทะเบยีนผดิเงื่อนไขของหลกัสตูรนัน้ใหไ้ดร้บัสญัลกัษณ์ W 
    14.7 นักศกึษาอาจขอลงทะเบยีนเขา้ร่วมศกึษารายวชิาใดๆเพื่อเป็นการเพิม่พูน
ความรู้ได้ถ้าอาจารยผ์ู้สอนยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดย้ื่นหลกัฐานนัน้ต่อมหาวทิยาลยั 
ทัง้นี้นักศกึษาจะต้องช าระค่าหน่วยกติ รายวชิานัน้ตามระเบยีบว่าด้วยการเกบ็เงนิค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศกึษาและนักศกึษามเีวลาเรยีนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดจะไดร้บั
ผลการเรยีนเป็นสญัลกัษณ์ Au 

 

หมวด 7 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
--------------------------------- 

 ขอ้  15  การเพิม่รายวชิา ถอนรายวชิา และยกเลกิรายวชิา 
     15.1  การเพิม่รายวชิา หรอืถอนรายวชิาจะกระท าไดภ้ายในก าหนด 15 วนั นับ
แต่วนัเปิดภาคการศกึษาปกตหิรอืภายในก าหนด 7 วนั นับแต่วนัเปิดภาคฤดูรอ้น  
     15.2  การยกเลกิรายวชิาจะกระท าได้ก่อนวนัเริม่สอบปลายภาค 7 วนั และจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงิน
ค่าลงทะเบยีนรายวชิานัน้คนื 
     15.3 ขัน้ตอนปฏบิตัใินการเพิม่ ถอนรายวชิาและยกเลกิรายวชิาใหเ้ป็นไปตามที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
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หมวด 8 
การลาพกัการศึกษาและลาออก 

--------------------------------- 

 ขอ้  16  การลาพกัการศกึษา 
     16.1 นักศกึษาจะขออนุญาตลาพกัการศกึษาไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 
   16.1.1  ถูกเรยีกพล ระดมพลหรอืเกณฑเ์ขา้รบัราชการทหาร 
   16.1.2  ได้รบัทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวทิยาลยัเหน็สมควรสนับสนุน 
   16.1.3  เจบ็ป่วย  
   16.1.4  ถูกคุมขงัตามกฎหมาย 
   16.1.5  มหาวทิยาลยัสัง่ใหพ้กัการศกึษา 
   16.1.6  เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาใน
มหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา  
     16.2 นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะลาพกัการศกึษาตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติหรอื
มากกว่าใหย้ื่นใบลาตามแบบที่มหาวทิยาลยัก าหนด ทัง้นี้ต้องยื่นใบลาพกัการศกึษาก่อนวนัเริม่
สอบปลายภาคการศกึษา 
     16.3 นักศึกษาที่ลาพกั หรือถูกมหาวิทยาลยัสัง่พกัการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศกึษาปกตหิรอืมากกว่าจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา 
 ขอ้  17  การลาออก  
     นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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หมวด 9 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ขอ้  18  การโอนยา้ยสาขาวชิา 
     18.1 การยา้ยสาขาวชิาภายในคณะใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขของคณะ 
     18.2 การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอื่น จะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
     18.2.1 นักศกึษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวชิาไปคณะอื่น จะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา ประธานสาขาวชิา และคณบดคีณะเดมิ และได้เรยีนตาม
แผนการศกึษาในคณะเดมิมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศกึษาปกต ิทัง้นี้ไม่นับภาคการศกึษา
ทีล่าพกัหรอืถูกสัง่พกัการศกึษา 
    18.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สาขาวชิา และคณะทีป่ระสงคจ์ะขอยา้ยไป ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีค่ณะก าหนด 
    18.2.3 การย้ายสาขาวชิาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพนิิจของสาขาวชิาและ
คณะทีจ่ะรบัยา้ยไปสงักดัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิลว้แจง้มหาวทิยาลยัทราบ 
    18.2.4 การยา้ยสาขาวชิาไปคณะอื่นจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนั
เปิดภาคการศกึษา   
    18.2.5 เมื่อนักศกึษาได้ย้ายสาขาวชิาแล้ว รายวชิาที่เคยเรยีนมาทัง้หมด
ใหน้ ามาเทยีบโอนไดต้ามหลกัสตูรสาขาวชิาใหม่ และน าผลการเรยีนไปค านวณหาค่าระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมในสาขาวชิาใหม่ได ้
 ขอ้  19  การโอนยา้ยประเภทนักศกึษา 
     นักศกึษาอาจโอนย้ายประเภทนักศกึษาจากนักศกึษาภาคปกติเป็นนักศกึษา
ภาคพเิศษ โดยยื่นค ารอ้งตามแบบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
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หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ขอ้  20  นักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาก่อนขอ้บงัคบันี้ประกาศใช ้ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเลย ว่าดว้ยการจดัการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี พ.ศ.  2550  หรอืขอ้บงัคบัอื่น
ใดในขณะทีเ่ขา้ศกึษาจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา 

  ประกาศ ณ วนัที ่ 23  มนีาคม  พ.ศ. 2555 

 
 
             
                                              (นายสุชาต ิ เมอืงแกว้) 
                                       นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผล

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตร ี

พ.ศ. 2555 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเหน็สมควรปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ว่าด้วยการวดัและ
ประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพื่อใหก้ารวดัและประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงและเหมาะสมกบัการบรหิารการจัดการศกึษา
ในปัจจุบนั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  18 (2)  (3)  แห่ง พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  
พ.ศ. 2547  และโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครัง้ที่  
3/2555 เมื่อ วนัศุกร ์ที2่3  มนีาคม  พ.ศ. 2555  จงึเหน็ชอบใหต้ราขอ้บงัคบัไว ้ดงันี้ 

 ข้อ  1  ข้อบังคบันี้เรียกว่า “ ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและ
ประเมนิผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. 2555 ” 

 ขอ้  2  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้ส าหรบัการวดัและประเมนิผลการศกึษาของนักศกึษาภาคปกติ 
และนักศกึษาภาคพเิศษหลกัสตูรปรญิญาตรทีีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ตัง้แต่ภาค
การศกึษาที ่ 1ปีการศกึษา  2555  เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3  บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  ค าสัง่หรอืประกาศอื่นใดที่ขดัหรอืแย้งกบัขอ้บงัคบันี้ให้ใช้
ขอ้บงัคบันี้แทน 

 ขอ้  4  ในขอ้บงัคบันี้ 
  “มหาวิทยาลยั”   หมายถงึ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “อธิการบดี”       หมายถงึ   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถงึ   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท า
การปกตขิองมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัด
การศกึษาอื่นนอกจากนักศกึษาภาคปกต ิถงึแมจ้ะศกึษาในเวลาท าการปกตกิต็าม 
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  “หลกัสูตร”หมายถึง หลกัสูตรที่ใช้ในการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย 

 ขอ้  5  ให้อธกิารบดเีป็นผู้รกัษาการตามขอ้บงัคบันี้ และให้มอี านาจออกประกาศค าสัง่
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้ 

หมวด  1 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 

 ขอ้  6  การวดัและการประเมนิผลการศกึษา 
  6.1  ใหป้ระเมนิผลทุกรายวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา การ
วดัผลต้องท าตลอดภาคการศกึษา โดยวธิกีารต่าง ๆ กนั  เช่น การสอบย่อย การรายงาน การ
ท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศกึษาและให้มกีารสอบปลายภาคการศกึษา การคดิคะแนน
ระหว่างภาคการศกึษา ใหอ้ยู่ระหว่างรอ้ยละ 50 ถงึ 70  ของคะแนนรวมทัง้หมด เวน้แต่รายวชิา
ในกลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี วชิาโครงงาน ที ่ไม่มภีาคทฤษฎหีรอืวชิาในท านองเดยีวกนั
นี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการ
ประเมนิผลการศกึษาไวใ้หเ้ป็นไปตามแนวทางขององคก์รวชิาชพีนัน้ 
  6.2  มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสอบในภาคการศกึษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ 
  6.3  นักศกึษาตอ้งมเีวลาเรยีนในระบบเขา้ชัน้เรยีนแต่ละรายวชิาไม่ต ่ากว่าร้อยละ  
80  ของเวลาเรยีนทัง้หมด  หรอืมเีวลาปฏบิตัิกิจกรรมเทยีบกนัได้  จงึจะมสีทิธิไ์ด้รบัการวดัและ
ประเมนิผลในรายวชิานัน้ 
  ในกรณีมเีวลาเรยีนในรายวชิาใดน้อยกว่ารอ้ยละ 80 แต่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ให้
อยู่               ใน ดุลยพนิิจของคณะกรรมการวชิาการคณะ กรณีทีม่เีวลาเรยีนในรายวชิาใดนอ้ย
กว่าร้อยละ  60 จะไม่มสีทิธิส์อบปลายภาคในรายวชิานัน้  และให้อาจารย์ผูส้อนประเมนิผลเป็น 
“E”  หรอื  “F”  แลว้แต่กรณี   
  6.4  ให้มกีารประเมนิผลการเรยีนในรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรเป็น 2 ระบบ  
ดงันี้ 
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   6.4.1  ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น  8  ระดบั 
 
ระดบัคะแนน  ความหมายของผลการเรยีน   ค่าระดบัคะแนน 
 A   ดเียีย่ม   (Excellent)    4.00 
 B+   ดมีาก   (Very  good)    3.50 
 B   ด ี (Good)     3.00 
 C+   ดพีอใช ้(Fairly good)    2.50 
 C   พอใช ้ (Fairly)     2.00 
 D+   อ่อน (Poor)     1.50 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    1.00 
 E   ตก (Failure)     0.00 

  

 ระบบนี้ใช้ส าหรบัการประเมนิรายวชิาที่เรยีนตามหลกัสูตรค่าระดบัคะแนนที่ถือว่าสอบ
ได้ต้องไม่ต ่ากว่า  “D”  ถ้านักศกึษาได้ค่าระดบัคะแนนในรายวชิาใดเป็น  “E”  ต้องลงทะเบยีน
เรยีนซ ้าจนกว่าจะสอบได ้ กรณีได้ค่าระดบัคะแนนเป็น “E”  ในรายวชิาเลอืก  สามารถไปเลอืก
เรยีนรายวชิาอื่นในกลุ่มวชิาหรอืหมวดวชิาเดยีวกนัแทนได ้ 
 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การฝึกประสบการณ์
วชิาชพี สหกจิศกึษา หรอืรายวชิาอื่นทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั ค่าระดบัคะแนนทีถ่อืว่าสอบผ่าน 
ตอ้งไม่ต ่ากว่า “C”  
  6.4.2 ระบบไม่มคี่าระดบัคะแนน  ก าหนดสญัลกัษณ์การประเมนิ  ดงันี้ 
    ระดบัการประเมนิ   ผลการศกึษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดเียีย่ม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 

  ระบบนี้ ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม
ขอ้ก าหนดเฉพาะของหลกัสูตร 
   6.4.3  สญัลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรบับันทึกการประเมินที่ไม่
สมบูรณ์ ในรายวชิาทีน่ักศกึษายงัท างานไม่เสรจ็เมื่อสิน้ภาคการศกึษาหรอืขาดสอบ  นักศกึษาที่
ได้สญัลกัษณ์ “I”  ต้องด าเนินการขอรบัการประเมนิ  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมนิให้เสรจ็สิ้นใน
ภาคการศกึษาถดัไป  ดงันี้ 
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    (1)  กรณีนักศกึษายงัท างานไม่เสรจ็  ผู้สอนพจิารณาผลงานที่
ค้างอยู่เป็นศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบยีนเปลีย่น  “I”  เป็น  “E”  หรอื  “F”  แลว้แต่กรณี 
    (2)  กรณีนักศกึษาขาดสอบปลายภาค  นักศกึษาจะต้องยื่นค า
รอ้งขอสอบปลายภาคพรอ้มกบัหลกัฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวทิยาลยั 
     (2.1)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับ
หลกัฐานการอนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกบัอาจารย์ประจ าวชิา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมนิ
ให้เสรจ็สิน้ภายในภาคการศกึษาถดัไป หากพน้ก าหนดใหน้ายทะเบยีนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรอื 
“F” แลว้แต่กรณี 
     (2.2)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนาย
ทะเบยีนจะเปลีย่นผลการเรยีนเป็น  “E”  หรอื  “F”  แลว้แต่กรณี 
  6.5  สญัลกัษณ์อื่น  มดีงันี้ 
   Au (Audit)  ใชส้ าหรบัการลงทะเบยีนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกติ 
   W  (Withdraw) ใชส้ าหรบักรณี  ดงัต่อไปนี้ 
    (1)  รายวชิาที่ลงทะเบยีนนัน้  ได้รบัอนุมตัิให้ยกเลกิวชิาเรยีน
ก่อนวนัเริม่สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์ 
    (2)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ  ถูกสัง่ให้พัก
การศกึษาหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้แลว้ 
    (3)  มหาวทิยาลยัพจิารณาแลว้เหน็ว่ มเีหตุผลสมควรใหย้กเลกิ
วชิาเรยีนในรายวชิานัน้ หรอื ยกเลกิการลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้ทัง้หมด 
    (4)  การลงทะเบยีนเรยีนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

 ขอ้  7  การเรยีนซ ้า 
  7.1  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต ่ากว่า  นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบยีนเรยีน   ในรายวชิานัน้ซ ้าได้ 
  7.2  รายวชิาบงัคบัใดตามโครงสรา้งหลกัสูตรทีน่ักศกึษาสอบได้ผลประเมนิเป็น  
“E”  หรอื  “F”  นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ ้า 
 
  ขอ้  8  ผลการประเมนิเป็น  “PD” “ P” “F” “Au” “W”   และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาคา่
ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 

  ขอ้  9  การนับหน่วยกติสะสม  และการค านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 
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  9.1  มหาวทิยาลยั จะค านวณค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่า
ระดบัคะแนนของรายวชิาทัง้หมดทีน่ักศกึษาไดล้งทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษา 
  9.2  การค านวณค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมใหน้ าเอาผลคูณของจ านวนหน่วย
กิตกับค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวชิา
ทัง้หมด   
  9.3  เมื่อนักศกึษาเรยีนไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรแล้ว
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต่  1.70  แต่ไม่ถงึ  2.00  ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ  เพื่อ
ปรบัค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมใหถ้งึ  2.00  ทัง้นี้ตอ้งอยู่ในระยะเวลาทีก่ าหนดตามหลกัสตูร 
 

หมวด  2 
การส าเรจ็การศึกษา 

--------------------------------- 
 ขอ้  10  ในภาคการศกึษาสุดทา้ยทีน่ักศกึษาคาดว่าจะส าเรจ็การศกึษา นักศกึษาจะตอ้ง
ยื่นค ารอ้งขอส าเรจ็การศกึษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวทิยาลยัภายในระยะเวลา 45 วนันับ
แต่วนัเปิดภาคเรยีน 
 ขอ้  11  ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร  ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้  ดงันี้ 
  11.1  มคีวามประพฤตดิ ี
  11.2  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทัง้เงื่อนไขที่สภา
มหาวทิยาลยัก าหนด  
  11.3  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า  2.00 
  11.4  ตอ้งมรีะยะเวลาการศกึษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
    11.4.1 นักศกึษาภาคปกติ 
   หลกัสตูรปรญิญาตร ี 4  ปี มเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกติ
แต่ไม่เกนิ 8 ปีการศกึษา 
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี 5  ปี  มเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า  8  ภาคการศกึษา
ปกตแิต่ไม่เกนิ  10  ปีการศกึษา 
   11.4.2 นักศกึษาภาคพเิศษ 
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี 4  ปี  มเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า  9  ภาคการศกึษา
ปกตแิต่ไม่เกนิ 9    ปีการศกึษา 
             หลกัสูตรปรญิญาตร ี 5  ปี  มเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่า  12  ภาคการศึกษา
ปกตแิต่ไม่เกนิ 11 ปีการศกึษา 
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       11.5 กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 
  11.6 ไม่มพีนัธะดา้นหนี้สนิใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
 ข้อ  12  ให้คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยราชภฏัเลยเป็นผู้อนุมตัิผลการศกึษา 
และใหถ้อืวนัทีอ่นุมตัผิลการศกึษาเป็นวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
 

 
หมวด  3 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ขอ้  13  นักศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนักศกึษาดว้ยเหตุดงัต่อไปนี้ 
   13.1  นักศกึษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศกึษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ขอ้ใด
ขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
   13.1.1 ผลการประเมนิไดค้่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า  1.50  เมื่อ
สิน้ภาคการศกึษาปกต ิ ภาคการศกึษาที ่2 นับตัง้แต่เริม่เขา้เรยีน 
   13.1.2  ผลการประเมนิได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 1.70 ใน
ภาคการศกึษาปกต ิ ภาคการศกึษาที ่ 4 , ที่ 6 , ที่ 8 , ที่ 10 , ที่ 12 , ที่ 14 , ที่ 16 , ที่ 18 , ที่ 
20  และที ่22 นับตัง้แต่เริม่เขา้เรยีน 
   13.1.3  นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด  แต่ยงัได้
ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.70 
   13.1.4  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ 11.4  และขาด
คุณสมบตัติามขอ้  11.2 และ 11.3  ในการเป็นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
   13.2  ส าหรบันักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
   13.2.1  นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบตามที่หลกัสูตรก าหนดแต่ยงัได้
ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า  1.70 
   13.2.2  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนดตามข้อ 11.4  และขาด
คุณสมบตัติามขอ้  11.2  และ11.3 ในการเป็นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
   13.3 การพน้สภาพนักศกึษา  กรณีอื่นทีไ่ม่ใช่โดยการประเมนิผล  มดีงันี้ 
   13.3.1  ตาย 
   13.3.2  ลาออก 
   13.3.3  โอนไปเป็นนักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 
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   13.3.4  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ย การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี  
      13.3.5  ไม่ลงทะเบยีนเรยีนภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนดและไม่ไดล้าพกัการศกึษา 
   13.3.6  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอนั
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสยีแก่มหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัเหน็สมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียน
นักศกึษา 
 

หมวด 4 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ขอ้  14  ผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี จะไดร้บัเกยีรตนิิยมตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
   14.1 ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีะไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่งตอ้ง
มคีุณสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 
   14.1.1  เมื่อเรยีนครบตามหลกัสตูรแล้ว  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ตัง้แต่ 3.60  ขึน้ไป 
   14.1.2  ไม่เคยได้ผลการเรยีนในรายวชิาใดวชิาหนึ่งต ่ากว่า D หรอืไม่
ต ่ากว่า P  
   14.1.3  นักศกึษามเีวลาเรยีนตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี  4 ปี  ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน    8  ภาคการศกึษา
ปกต ิ
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี 5  ปี  ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน  10  ภาคการศกึษา
ปกต ิ
 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี 4  ปี  ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน  12  ภาคการศกึษา
ปกต ิ
   หลกัสูตรปรญิญาตร ี 5  ปี  ใช้เวลาศกึษาไม่เกิน  15  ภาคการศกึษา
ปกต ิ
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  14.2  ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรจีะไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบัสองต้อง
มคีุณสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 
   14.2.1  เมื่อเรยีนครบตามหลกัสตูรแล้ว  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ตัง้แต่  3.25  ขึน้ไปแต่ไม่ถงึ  3.60 
   14.2.2  มคีุณสมบตัติามขอ้  14.1.2  และ  14.1.3 
  14.3  ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรกีรณีเทยีบโอนผลการเรยีนจากระดบั
อนุปรญิญาตามประกาศมหาวทิยาลยั 
   14.3.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการ
เรียนจากระดับอนุปริญญาจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ
ดงัต่อไปนี้ 
    14.3.1.1  สอบได้ค่ าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ
อนุปรญิญาจากสถาบนัเดมิไมน่้อยกว่า  3.60  และเรยีนครบตามหลกัสตูรและไดค้่าระดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมจากการศกึษาในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า  3.60 
    14.3.1.2  ไม่เคยได้ผลการเรยีนในรายวชิาใดวชิาหนึ่งต ่ากว่า 
D หรอื ไม่ต ่ากว่า P 
    14.3.1.3  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน   4 ภาค
การศกึษาปกต ินักศกึษาภาคพเิศษมเีวลาเรยีนไม่เกนิ 7 ภาคการศกึษา 
   14.3.2 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาตรกีรณีเทยีบโอนผลการ
เรียนจากระดับอนุปริญญาจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ
ดงัต่อไปนี้ 
    14.3.2.1  สอบได้ค่ าระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมในระดับ
อนุปรญิญาจากสถาบนัเดมิไม่น้อยกว่า 3.25  และได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศกึษา
ในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า 3.25 
    14.3.2.2  มคีุณสมบตัติามขอ้  14.3.1.2 และ14.3.1.3 
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ขอ้  15  นักศกึษาที่เขา้ศกึษาก่อนขอ้บงัคบันี้ประกาศใช้  ให้ใช้ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย         ว่า ดว้ยการวดัและประเมนิผลการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. 
2550 หรอืขอ้บงัคบัอื่นใด  ในขณะทีเ่ขา้ศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศกึษา 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 23  มนีาคม  พ.ศ. 2555 

 
 
 
              (นายสุชาต ิ เมอืงแกว้) 
      นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน  

พ.ศ. 2552 
และระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียน      (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  2552 

..................................... 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547 
และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครัง้ที่  12/2552  เมื่อวนัที่  25  
ธนัวาคม  พ.ศ. 2552  จงึไดอ้อกระเบยีบไวด้งัต่อไปนี้ 
ขอ้ 1  ระเบยีบนี้เรยีกว่า  “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียน                     
พ.ศ. 2552” 
ขอ้ 2  ให้ยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีนและการยกเวน้
การเรยีนรายวชิา พ.ศ. 2551” 
บรรดาระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  และค าสัง่อื่นใดของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ซึ่งขดัหรอื
แยง้กบัระเบยีบนี้  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
ขอ้ 3  ระเบยีบนี้ใหใ้ชก้บันักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษาที ่ 2553  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 4  ในระเบยีบนี้ 
  “มหาวทิยาลยั”    หมายความว่า   มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “อธกิารบด”ี     หมายความว่า   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
  “นักศกึษา”    หมายความว่า   ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลกัสูตรมหาวทิยาลยั  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวชิาของรายวชิา กลุ่มวชิาจาก
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว  และการเทยีบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจาก
การศกึษานอกระบบการศกึษาตามอธัยาศยั  การฝึกอาชพีหรอืจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ตอ้งศกึษารายวชิานัน้อกี 
“สถาบนัอุดมศกึษา”  หมายความว่า  สถาบนัการศกึษาที่มกีารจดัการเรียนการสอนในระดับหลัง
มธัยมศกึษาตอนปลาย หลกัสตูรไม่ต ่ากว่าระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.)  หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายใหก้ารรบัรอง  
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ข้อ 5  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรยีนต้องได้รบัการประเมนิผลการศึกษา หรือเป็น
รายวชิาที่ได้รบัการเทยีบโอนผลการเรยีนตามประกาศของมหาวทิยาลยัซึง่เคยศกึษามาแลว้ไม่
เกินสบิปีนับถึงวนัที่เขา้ศกึษา  โดยเริม่นับจากวนัส าเรจ็การศกึษาหรอืภาคเรยีนสุดท้ายที่มผีล
การเรยีน  
 
ขอ้ 6  ผูม้สีทิธไิดร้บัการเทยีบโอนผลการเรยีน ตอ้งมคีุณสมบตัขิอ้หนึ่งขอ้ใด  ดงัต่อไปนี้ 
(1) ส าเรจ็การศกึษาหรอืเคยศกึษาจากมหาวทิยาลยั 
(2) ส าเรจ็การศกึษาหรอืเคยศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น เขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยั 
(3) ผ่านการศกึษาอบรมในรายวชิาใดรายวชิาหนึ่งตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั 
  (4) ศกึษาจากการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอธัยาศยั  การฝึกอาชพีหรอื
จากประสบการณ์การท างาน 
ผูม้สีทิธไิดร้บัการเทยีบโอนผลการเรยีนตามขอ้ 6 (3) (4) ตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย หรอืเทยีบเท่าส าหรบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และจะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานในระดบั
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าส าหรบัระดบับณัฑติศกึษา 
ขอ้ 7  หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระหว่างการศกึษาในระบบ มดีงัต่อไปนี้ 
นักศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาหรอืเคยศกึษาจากมหาวทิยาลยั  
 (1) รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่จะน ามาเทยีบโอนผลการเรยีนต้องเป็นรายวชิา
หรอืกลุ่มรายวชิา ที่มเีนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่
ขอเทยีบโอน เวน้แต่เป็นการเทยีบโอนผลการเรยีนในหลกัสตูรเดยีวกนั 
  (2) นักศกึษามสีทิธทิีเ่ทยีบโอนผลการเรยีนไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน  
 (ก) การเทยีบโอนผลการเรยีนแต่เพยีงบางส่วนตอ้งเป็นรายวชิาที่ได้รบั
ระดบัคะแนน  ไม่ต ่ากว่า C หรอื P หรอืเทยีบเท่าส าหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและ B หรอื
เทียบเท่าส าหรบัหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทยีบโอนจะไม่
น ามาค านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม และใหบ้นัทกึไวใ้นระเบยีนการเรยีนของนักศกึษาโดย
ใชอ้กัษรย่อ P (T) ในช่องระดบัคะแนน 
 (ข) การเทยีบโอนผลการเรยีนทัง้หมดจะน าเอาผลการเรยีนรายวชิาหรอื
กลุ่มรายวชิาทีเ่ทยีบโอนมาค านวณค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 
  (3) ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัเปิดหลกัสตูรใหม่ จะเทยีบโอนนักศกึษาเขา้ศกึษาไดไ้ม่
เกินชัน้ปี และภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุญาตให้มนีักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รบัความ
เหน็ชอบแลว้ 
 นักศกึษาทีเ่คยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่น  
 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าที่
สถาบนัอุดมศกึษาหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมายรบัรอง 
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 (2) รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่จะน ามาเทยีบโอนผลการเรยีนต้องเป็นรายวชิา
หรอืกลุ่มรายวชิา ที ่มเีนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่
ขอเทยีบโอนผลการเรยีน 
 (3) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมนิผลการเรยีนได้ไม่ต ่ากว่า
ระดบัคะแนน C หรอืระดบัคะแนน P หรอืเทยีบเท่าส าหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี และไม่ต ่า
กว่าระดบัคะแนน B หรอืเทยีบเท่าส าหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา   
 (4) นักศกึษาจะเทยีบโอนผลการเรยีนในระดบัปรญิญาตรไีดไ้ม่เกนิสามในสี่ของ
หน่วยกิต รวมของหลกัสตูรทีร่บัโอน ระดบับณัฑติศกึษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
กติรวมของหลกัสตูรทีร่บัโอน 
 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติในสาขาเดยีวกนัหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  ใหเ้ทยีบโอนผลการเรยีนได้ไม่
เกนิรอ้ยละ 40 ของหลกัสตูรทีจ่ะเขา้ศกึษา 
 (5) รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่เทยีบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสม และให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อกัษรย่อ   P (T) ในช่อง
ระดบัคะแนน 
ผู้ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาแลว้  และเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรอีกีสาขาหนึ่งให้
สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนส าหรบัรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และใน
หมวดวชิาเลอืกเสรไีดท้ัง้หมด  โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (2) (ก)  วรรคสาม (3)  และขอ้  5  มา
พิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทกึผลการเรียนเป็น
รายวชิา 
ผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญา ประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูงหรอืเทยีบเท่าให้สามารถเทยีบ
โอนผลการเรยีนส าหรบัรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปได้กึง่หนึ่งตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั และในหมวดวชิาเลอืกเสรไีดท้ัง้หมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (2) (ก)  วรรค
สาม (3)  และขอ้  5  มาพจิารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเรจ็การศกึษา โดยไม่ต้อง
บนัทกึผลการเรยีนเป็นรายวชิา 
ในการประเมนิการเทยีบโอนผลการเรยีนระหว่างการศกึษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมนิ
การเทยีบโอนผลการเรยีนประเมนิจากระเบยีนผลการเรยีน 
 ข้อ 8  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  
การศกึษาตามอธัยาศยั  การฝึกอาชพี หรอืจากประสบการณ์การท างาน เขา้สู่การศกึษาในระบบ    
 (1) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวชิาตามหลกัสตูรทีท่างมหาวทิยาลยัเปิดสอน 
 (2) ในการประเมนิการเทยีบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรบัการศกึษา
นอกระบบ  การศกึษาตามอธัยาศยั การฝึกอาชพี หรอืจากประสบการณ์ท างานเขา้สู่การศกึษา
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ในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วธิีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงัต่อไปนี้  เป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ 
  (ก) แฟ้มสะสมผลการเรยีนรู้ 
  (ข) การทดสอบ 
   (ค) การสมัภาษณ์ 
  (ง) การตอบค าถาม 
  (จ) การสาธติ 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดบัคะแนน C หรือระดบัคะแนน P  หรือเทียบเท่า
ส าหรบัรายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชาระดบัปริญญาตร ีและไม่ต ่ากว่าระดบั B  หรอืเทยีบเท่าส าหรบั
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวชิานัน้ แต่จะไม่ให้ระดบัคะแนน  และไม่มกีารน ามาคดิค่าระดบัคะแนนหรอืค านวณค่าระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมและ  ใหบ้นัทกึไวใ้นระเบยีนการเรยีนของนักศกึษาโดยใชอ้กัษรย่อ P(T) ในช่อง
ระดบัคะแนน 
ขอ้ 9  นักศกึษาทีข่อเทยีบโอนผลการเรยีนจะตอ้งมเีวลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหนึ่ง
ปีการศกึษา จงึจะมสีทิธสิ าเรจ็การศกึษา 
ขอ้ 10  ใหม้คีณะกรรมการประเมนิการเทยีบโอนผลการเรยีน  ประกอบดว้ย 
 (1) คณบดคีณะที่รบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที่จะขอ
เทยีบโอนผลการเรยีน  เป็นประธาน 
 (2) อาจารยห์รอืผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาทีจ่ะขอเทยีบโอนผลการเรยีนจ านวนอย่างน้อย
หนึ่งคนแต่ไม่เกนิสามคน โดยค าแนะน าของคณบดตีาม(1) เป็นกรรมการ 
 (3) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 เมื่อคณะกรรมการประเมนิการเทยีบโอนผลการเรยีนด าเนินการประเมนิการเทยีบโอน
ผลการเรยีนเสรจ็สิน้แลว้ ใหร้ายงานผลการประเมนิการเทยีบโอนไปยงัส านักส่งเสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีนเพื่อเสนอใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
ข้อ 11  นักศึกษาที่ได้รบัการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยว่าดว้ยการวดัผลและการประเมนิผลการศกึษาระดบัอนุปรญิญา
และปรญิญาตร ี เวน้แต่ 
(1) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 
 (2) นักศกึษาซึง่เคยศกึษาในมหาวทิยาลยัมาแลว้กลบัเขา้มาศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีทีไ่ดร้บัการ
เทยีบโอนผลการเรยีนรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาและโอนหน่วยกติทีเ่คยศกึษามาแลว้ทัง้หมด  
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ขอ้ 12 นักศกึษาที่เทยีบโอนผลการเรยีนในระบบต้องด าเนินการขอเทยีบโอนผลการเรยีนและ
ช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีการศกึษาแรกทีเ่ขา้ศกึษา  เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุอนัสมควร
นักศกึษาอาจขอขยายเวลาดงักล่าวอกีไดแ้ต่ไม่เกนิหนึ่งภาคเรยีน 
 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชพีหรอืจากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทยีบโอนไดต้ัง้แต่ภาคการศกึษาแรก
จนถงึวนัสุดทา้ยของก าหนดการลงทะเบยีนในภาคการศกึษาสุดทา้ยทีจ่ะส าเรจ็การศกึษา    
ข้อ 13  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวทิยาลยั  
ขอ้ 14  ให้อธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี้  ให้มอี านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
รวมทัง้ใหม้อี านาจชีข้าดปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกรณีการใชร้ะเบยีบนี้  

  ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25  ธนัวาคม  พ.ศ. 2552  

 

 

 
(นายสุชาต ิ เมอืงแกว้) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
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ภาคผนวก ช 
ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัเลยวา่ดว้ยการจดัการศกึษาในภาคฤดรูอ้น   

พ.ศ. 2550  และ  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เรือ่งการบริหารงานวิชาการระดบัปรญิญาตรี    

พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ   

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ญ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษ์  (ภายใน)   

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฎ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษ์  (ภายนอก)   

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวตัิ/ผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/ 

อาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายธนภัทร ใจเย็น 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วฒุกิารศกึษา 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
 
ธนภัทร ใจเย็น. (กรกฎาคม-ธันวาคม,2559). “วาทกรรมว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร 
 กิจการบ้านเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”.วารสารรัฐศาสตร์ 
 และรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่, 1 (2) : 75-98. 
Jaiyen, T.  (2016). “Model of Policy Implementation on Good Governance in Ethics 
 and Transparency of Local Administrative Organizations: In case of Loei  
 Province’s Municipalities”. In The Proceeding 12th International  
 Conference on Humanities and Social Science:Socio-Cultural  
 Geography, pp. 1358-1370. 14-15 November 2016. Khon Kaen : Faculty of  
 Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.  

 
 

 
 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 
สถาบนั ปี พ  .ศ .  

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 

ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :   นายมาณพ ประวาลลัญฉกร 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วฒุกิารศกึษา  :  

   
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
 

มาณพ ประวาลลัญฉกร.(ตุลาคม-ธันวาคม, 2563). ความเหมาะสมของการนำระบบคณะลูกขุนมาใช้ 

  กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย : กรณีศึกษาตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย.   

 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54). 

มาณพ ประวาลลัญฉกร. (มกราคม-มีนาคม, 2562),  กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษี 

 สุนัข. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (4) : 13-24. 

มาณพ ประวาลลัญฉกร. (เมษายน-มิถุนายน, 2560). นิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 

 12 (40) :  41-52. 

             

 
 
 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 
สถาบนั พ  .ศ .  

น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2555 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548 
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 
ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นางกัลยา ยศคำลือ 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 

 

กัลยา  ยศคำลือ และ สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย. (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2562). ความคิดเห็นต่อ 

 บทบาทพลเมืองของเยาวชนลุ่มน้ำโขง.วารสารการเมืองการปกครอง, 12 (3) : 13-23. 

กัลยา  ยศคำลือ.  (2559).  การเรียนรู้ด้านการเมืองและความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

 ไทย พุทธศักราช  2550 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ 

 ระดับชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, หน้า 76-88.  19 สิงหาคม 2559. ขอนแก่น :  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

 

 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
D.P.A. Public Administration University of Northern 

Philippines, Philippines 
2549 

 
Ed.D. Education Administration University of Northern 

Philippines, Philippines 
2546 

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543 
วท.บ. ส่งเสริมสุขภาพเด็ก สถาบันราชภัฏอุดรธานี 2541 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นางสาวอารีรัตน์  โฮมประเสริฐ 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

  
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 
อารีรัตน์  โฮมประเสริฐ.  (2561).  ระดับภาวะผู้นำของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ  
 ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, หน้า 1730 – 1740.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
 

 

 

 

 

 
 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549 
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายเลแกน สุธรรม 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

   ,   
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
 
กัลยา  ยศคำลือ และ เลแกน สุธรรม. (2562).  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ใน รายงานสบืเนือ่งจากประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิและนานาชาต ิครัง้ที่ 9 (SMARTS XI),  หน้า 716- 
 769.  21-22 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
 

 
 
 
 
 

 
 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
รป.ม. การปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 
ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562 
รป.บ. การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559 
พธ.บ. การบริหารรัฐกิจ 

 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ประจำหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายสุรพงษ์  พันชะโก 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 

 

กุลขณิษฐ์  อดิรุจโชติสิริ, สุรพงษ์ พันชะโก และ ผการัตน์ พินิจวัฒน์. (มกราคม-มีนาคม, 2562).  

 ประชาธิปไตยในมิติบทบาทภาคประชาสังคมท่ีมีต่อยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิจัยและ 

 พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 14 (47) : 1-12. 

 

 
 

 
 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
D.P.A. Public Administration University of Northern 

Philippines, Philippines 
2549 

 
Ed.D. Education Administration University of Northern 

Philippines, Philippines 
2546 

ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาลัยครูอุดรธานี 2523 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายทรัพย์อนนัต์  พละบุตร 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์ 
วฒุกิารศกึษา : 

 
 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 
 Yotcamlue, K. ,  Homprssert, A. , Tiyaboot W. , and Prarabudh, S. (2016). The Moral  
 Behaviors of Public Administration Program LoeiRajabhat University’s  
         Students. In The Proceeding International Conference of  
 “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development  
 Goals” (UNSDGs), PP. 91-92. 28-29 December 2016. Bangkok. Nakon  
 phatom  Rajabhat  University at Winsor  Suit Hotel.    
 
กัลยา  ยศคำลือ, ทรัพย์อนันต์  พละบุตร และอารีรัตน์  โฮมประเสริฐ.  (2558).  การจัดการกิจกรรม 
 การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา  
 2557 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมการศึกษา 
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, หน้า 119- 131.  27 พฤศจิกายน 2558. กรุงเทพฯ :   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
รป.ม นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550 
ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นางสาวกุลขณิษฐ์  อดิรุจโชติสิริ 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

  
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 
กุลขณิษฐ์  อดิรุจโชติสิริ. (2563). “พลวัตประชาธิปไตยยุคเปล่ียนผ่านทางการเมืองของไทย 
 ภายใต้รัฐประหาร 2557”. วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมานษุยวทิยาเชงิพทุธ, 5 (8) : 1- 
 15. 
กุลขณิษฐ์  อดิรุจโชติสิริ, สุรพงษ์ พันชะโก, และผการัตน์ พินิจวัฒน์. (มกราคม-มีนาคม, 2562).  

 ประชาธิปไตยในมิติบทบาทภาคประชาสังคมท่ีมีต่อยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารวิจัยและ 

 พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14 (47) : 1-12. 

 

  
 

 
 

 
 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา   

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ .ศ . 
ร.ม รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547 
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ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายธีรวฒัน์ วงศ์วรัญญ ู
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์  
วฒุกิารศกึษา 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 
ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู. (ตุลาคม-ธันวาคม, 2563). ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการในจังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 15 (54) : 65-75. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 
สถาบนั ปี พ  .ศ .  

รป.ม. นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2558 

ร.บ. บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 



221 
 

ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารยป์ระจำหลกัสตูร 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ประวตั ิ
ชื่อ – สกลุ  :    นายมนตรี  คำวัน 
ตำแหนง่ทางวชิาการ :    อาจารย์ 
วฒุกิารศกึษา: 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานแตง่หรอืเรยีบเรยีง ตำรา หนงัสอื หรอืบทความทางวชิาการ 

มนตรี คำวัน. (มกราคม – เมษายน, 2560).  ความคาดหวังของนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยการเมือง                            

         การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีมีต่อเส้นทางอาชีพ.  วารสารการเมอืง 

 การปกครอง, 7 (1) : 411 - 428.  

มนตรี คำวัน. (มกราคม – มิถุนายน, 2561). ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย 

 การเมืองการปกครอง บทเรียนจากโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมปี พ.ศ. 2557- 

 2558.  วารสารสาระคาม, 9 (1) : 60 - 72. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา  

สาขาวชิา 
สำเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนั ปี พ  .ศ .  
ร.ม. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 
ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 
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ภาคผนวก ฐ 

ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
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ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 

 
ปีการศึกษาท่ี 1  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

1.ปรบัตวัให้เขา้กบัคุณธรรมและจรยิธรรมในฐานะนักศกึษาสาขารฐัประศาสน
ศาสตร ์ 
2.พฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม ด้วยความรบัผดิชอบ
ทัง้  ในส่วนตนและส่วนร่วม 

ด้านความรู้ เขา้ใจในความรูแ้ละหลกัการของทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตรอ์ย่างถ่องแท้ 
ด้านทกัษะทางปัญญา นักศึกษาสามารถปรบัตัวส าหรบัการเรยีนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทกัษะ

ต่างๆ            ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเรยีนรฐัประศาสนศาตร์ 
ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบ 

นักศกึษามคีวามรบัผดิชอบสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนทีห่ลากหลายได้ 

ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของคณิตศาสตร์กบัการอธบิาย
ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์มทีกัษะในการสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

ปีการศึกษาท่ี 2  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

เรยีนรูเ้รื่องจติอาสา เรยีนรูเ้กีย่วกบัคุณธรรม และจรยิธรรมของนักรฐัประศาสน
ศาสตร์โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจงัให้ผู้อื่นใช้                       
การวนิิจฉัยทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกบัขอ้โต้แยง้ และปัญหา      
ทีม่ ีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

ด้านความรู้ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
และเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสนศาสตรไ์ดอ้ย่าง
ลกึซึ้ง 

ด้านทกัษะทางปัญญา สามารถใช้ความรู้ แนวคดิทางทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาตร์ ในการวเิคราะห์
ปรากฎการณ์หรอืประเดน็ทางรฐัประศาสนศาสตรใ์นบรบิทใหม่ 

ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบ 

มีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ 
ปรบัปรุงตนเองให้มปีระสทิธภิาพทัง้ในการเรยีน การวจิยัและการปฏบิตัิงาน      
ในสาขาวชิาชพีของตน 
 

ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศกึษามทีกัษะคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิสามารถน าหลกัคณิตศาสตร ์หรอื สถติ ิ    
มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ตลอดจน สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารกบัชุมชน ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ปีการศึกษาท่ี 3  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเองตระหนักถึงความส าคัญของ
งานวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณในฐานะ
ผูว้จิยัทางสงัคม 

ด้านความรู้ เข้าใจแนวทางในการพฒันาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบจากงานวิจยัในปัจจุบันที่มตี่อองค์ความรู้ทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
และการปฏบิตั ิ  ในการบรหิารจดัการภาครฐั 

ด้านทกัษะทางปัญญา สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์             
โดยบูรณาการ แนวคดิและทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร์แบบเดมิเขา้กบัองค์
ความรูใ้นบรบิทใหม่ 

ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบ 

มทีศันคติที่ดใีนการสร้างความร่วมมอืกบัผู้อื่นในการจดัการประเด็นปัญหา ที่
เกีย่วขอ้งกบัรฐัประศาสนศาสตรห์รอืในสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพ     
ในการพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ผ่านการท างานกลุ่ม 
 

ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และทางสถิติ เพื่อนามาใช้ใน
การศกึษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะทางการแกไ้ขปัญหาในดา้น
ต่าง ๆ ได ้
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ปีการศึกษาท่ี 4  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

สามารถวนิิจฉัยประเดน็ปัญหาต่างๆ ที่ซบัซ้อนเชงิวชิาการอย่างมเีหตุผลดว้ย  
ความเป็นธรรมและชดัเจน เตรียมพร้อมและปรบัตัวเพื่อที่จะออกไปท างาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยมีวินัยและตรงต่อเวลาในระหว่างและหลังการ                
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

ด้านความรู้ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ จากการสัมมนา                
การจดัท าโครงงานเกี่ยวกบัรฐัประศาสนศาตร์นวตักรรมให้เป็นรูปธรรม และ          
เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและทอ้งถิน่ 

ด้านทกัษะทางปัญญา สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ        
ดว้ยตนเองเพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัทิางรฐัประศาสนศาสตร์ 

ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบ 

นักศกึษาสามารถท างานเป็นทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นผูน้ าหรอืผูต้ามทีด่ี
ได ้

ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมส า เร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ในการจดัท าโครงงานเกีย่วกบัรฐัประศานศาสตรน์วตักรรมให้เป็นรูปธรรมและ
เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและทอ้งถิน่ 
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ภาคผนวก ฑ 

ตาราง  LO  Matrix 
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ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั (Learning Outcome Matrix, LO Matrix) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค ์
 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ) LO คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหม้ี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้
ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนา
นิสัยและ การปฏิบัติตนตามศีลธรรม  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการ
พัฒนานิสัยและ การปฏิบัติตนตามศีลธรรม   
มีสำนักรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะโดย
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี มองเห็น
ปัญหาสังคม และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
น้ันๆ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
       2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
       3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย์ 
       4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 
วิชาชีพ 
 

 

ปีที่ 1 
1.ปรับตัวให้เข้ากับคุณธรรมและจริยธรรมใน
ฐานะนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
2.พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนร่วม 
ปีที่ 2 
เรียนรู้เรื่องจิตอาสา เรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำโดยสนับสนุนอย่างจริงจัง
ให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจ ัดการก ับข้อโต ้แย ้งและป ัญหาท ี ่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
ปีที่ 3 
มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที ่ของตนเอง  
ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญของงานว ิจ ั ยทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณในฐานะผู้วิจัยทางสังคม 
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วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร คณุลกัษณะพเิศษ/คณุสมบตัทิีพ่งึประสงค ์
 

มาตรฐานการเรยีนรู ้(มคอ) LO คาดหวงัของหลกัสตูร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

   ปีที่ 4  
สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการอย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน 
เตรียมพร้อมและปรับตัวเพ่ือที่จะออกไปทำงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมีวินัยและตรงต่อเวลาในระหว่างและหลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มี
ความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบน
พ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้ 

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มคีวามสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 

ด้านความรู ้
1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
2) ประยุกต ์ใช ้ทฤษฎีทางร ัฐประศาสน
ศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ่ง 
3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ
จากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ปีที่ 1 
เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
ปีที่ 2 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 
ปีที่ 3 
เข ้ าใจแนวทางในการพ ัฒนาความร ู ้ ใหม ่ๆทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบจากงานวิจ ัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร คณุลกัษณะพเิศษ/คณุสมบตัทิีพ่งึประสงค ์ มาตรฐานการเรยีนรู ้(มคอ) LO คาดหวงัของหลกัสตูร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

   ปีที่ 4  
       นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับ ศาสตร์อื่นๆ 
จากการสัมมนา การจัดทําโครงงานเก่ียวกับรัฐประศาสน
ศาตร์นวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
และท้องถ่ิน 

3.เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็น
พลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มีความสามารถวิเคราะห์ ส ังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มี
ความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำ
ทักษะทางการว ิจ ัยมาประยุกต ์ใช ้ในการ
แก้ปัญหาที ่ม ีความเป ็นพลวัตและมีความ
สลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทาง
ร ั ฐประศาสนศาตร์  ในการว ิ เค ร าะห์
ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในบริบทใหม่ 
2) สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยบูรณา
การแนวคิดและทฤษฎีทางร ัฐประศาสน
ศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบท
ใหม่ 
3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ 
โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง 
เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ปีที่ 1        
นักศึกษาสามารถปรับตัวสําหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนทักษะต่างๆ ท ี ่จ ําเป ็นส ําหร ับการเร ียนรัฐ
ประศาสนศาตร์ 
ปีที่ 2 
สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาตร์ ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทาง    รัฐ
ประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
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วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร คณุลกัษณะพเิศษ/คณุสมบตัทิีพ่งึประสงค ์ มาตรฐานการเรยีนรู ้(มคอ) LO คาดหวงัของหลกัสตูร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

   ปีที่ 3 
สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด ็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
ปีที่ 4 
สามารถพ ัฒนาข ้อสร ุปหร ือข ้อ เสนอแนะ  โดยการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4.เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ต ั ว เ ข ้ า ก ั บ ส ั ง ค ม ท ี ่ มี                      
ความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู ้นำในทางวิชาการและสามารถแสดง
ความเห็นเช ิงวิพากษ ์บนฐานแนวค ิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ต ั ว เ ข ้ า ก ั บ ส ั ง ค ม ท ี ่ มี                      
ความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดง
ความเห็นเช ิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้

ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ 

  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย

ความสะดวกในการแก้ปัญหา สถานการณ์ต่าง 

ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นําหรือในบทบาทของผู้

ร่วมทีมทํางาน 

 3) มีความร ับผ ิดชอบในการทํางานและ 

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ปีที่ 1  
นักศึกษามีความรับผิดชอบสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลายได้ 
ปีที่ 2 
มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการ
เรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 
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วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร คณุลกัษณะพเิศษ/คณุสมบตัทิีพ่งึประสงค ์ มาตรฐานการเรยีนรู ้(มคอ) LO คาดหวงัของหลกัสตูร 
(Expected Learning Outcome, ELO) 

  4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ 

ตนเองและของกลุ่ม 

5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู ้ตาม สามารถ
ทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญของงาน 

ปีที่ 3 
มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ
ประเด็นปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือใน
สถานการณ์ เพื ่อเพิ ่มพูนประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านการทำงานกลุ่ม 
ปีที่ 4 
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เป็นผู้นําหรือผู้ตามท่ีดีได้ 

5.เพื ่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ก ั บ ส ถ า นก า ร ณ ์  ร ว ม ถ ึ ง  ม ี ค ว า ม รู้
ความสามารถใช้เครื ่องมือในทางสถิติ ข้ัน
พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

ม ีประส ิทธ ิภาพในการ ใช ้ เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ก ั บ ส ถ า นก า ร ณ ์  ร ว ม ถ ึ ง  ม ี ค ว า ม รู้
ความสามารถใช้เคร ื ่องมือในทางสถิติ ข้ัน
พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

ด ้ า นท ั ก ษ ะ ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ เ ช ิ ง ต ั ว เ ล ข               
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ
ทางสถิติ เพื ่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆได้ 
2) สามารถสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
 

ปีที ่1 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงความสําคัญของคณิตศาสตร์

กับการอธิบายทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 

ปีที่ 2 

นักศึกษามีทักษะคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถนําหลัก

คณิตศาสตร ์ หร ือสถิต ิ  มา ประยุกต ์ใช ้ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทาง             ร ัฐประศาสนศาสตร์  การ

วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจน สามารถ

เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารกับชุมชน ได้อย่างเหมาะสม 
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   ปีที่ 3 

สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือนา

มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ

ทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆได้ 

ปีที่ 4  

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม สําเร็จรูป เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับรัฐประศานศาสตร์
นวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ท้องถ่ิน 


