รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ.
Bachelor of Public Administration
B.P.A

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555
6.4 สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2555
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และสามารถศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพดังนี้
8.1 กรณีประสงค์ประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้
- สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งพนักงานปกครอง, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
- สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักพัฒนาชุมชน
- สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลปกครอง, พนักงานคุมประพฤติ
- สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตารวจ, ทหาร ระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร
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- และสามารถประกอบอาชีพในองค์การภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานฝุายบุคคล
เป็นต้น
8.2 กรณีประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาต่อได้ดังนี้
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิปริญญา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศาสตราจารย์
-

รอง
ศาสตราจารย์
-

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วย
อาจารย์
ศาสตราจารย์
1
4
-

รวม
5
-
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9.2 ข้อมูลอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

1

3-5499-00026-97-7
นายพันธเรศ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธาน
คณะกรรมการ

2

3-3099-00783-19-2
นางสาวพิมพ์พจี บรรจงปรุ
อาจารย์

3

3-4499-00301-52-9
ว่าที่ ร.ท. คธาวุธ พลโคตร
อาจารย์

4

5-3099-01272-93-1
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
อาจารย์
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๕-๗๕๐๓-๙๙๐๐๑-๕๗-๘
นายอนุจิตร ชิณสาร
อาจารย์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2535)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2528)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2544)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2542)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ และการจัดการเชิงกลยุทธ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2552)
รัฐศาสตร์บัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช(2548)
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2548)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2543)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรตประสานมิตร
(บางแสน) (2532)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2549)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมอาาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาวการณ์ปัจจุบันรัฐประศาสนศาสตร์มีการพัฒนาขึ้นเป็นอันมาก อันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงรัฐบาลเห็น
ความสาคัญได้กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ และที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนภายในประเทศ ดังนั้นการกาหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินนโยบายสาธารณะที่ดี จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ส่งผลทาให้มีความต้องการบุคลากร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นระบบ ประกอบกับเพื่อให้ได้
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงนาปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศและของโลกมาพิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของประชาชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนเพื่อจัดทาการปรับปรุงหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง ข้าราชการและประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ ดังนั้นผู้
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ฝึกฝนให้สามารถใช้วิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่กรณี โดยให้รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจ
สาระสาคัญและเจตนารมณ์ของรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งสามารถนาความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์พัฒนาวิชาชีพของตนเอง พัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นส่วนร่วม จึงต้องการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยการช่วยปกปูองพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพและรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่วยเหลือปกปูองและรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องการจัดทาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรอบ
รู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนาวิชาการไปพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเป็นผู้นาด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคนและสังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขันทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการมุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ และการวิจัย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีจิตอาสาและเป็นที่พึ่งทาง
ปัญญาแก่สังคม คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
สังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมในวัตถุนิยมของ
นักศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพพร้อมสู้งานและสามารถปฏิบัติงานได้ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะ มีผลกระทบต่อสังคม
และท้องถิ่น โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาธิบาลนาวิชาการสู่สังคม ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/
โปรแกรมวิชาวิชาอื่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนจากคณะ/
โปรแกรมวิชาอื่นดังนี้
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 10 วิชา
13.1.2 รายวิชาในหมวดเลือกเสรี
2 วิชา
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13.2 การบริหารจัดการ
มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นได้ทราบว่าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดรายวิชาที่จะให้มีพื้นฐานทางกฎหมายไว้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการสมัครเข้ารับราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสารวจความต้องการของนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิต และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรที่มี
มาตรฐานสอดคล้องกับที่ สกอ. กาหนด
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต มีความมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้
มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์สามารถนาความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินการและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้นามีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ การเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3.2 มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีสาคัญในเนื้อหาที่เรียนครอบคลุม การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่น การ
บริหารงานภาครัฐ การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารการพัฒนา ทางเลือกสาธารณะการบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานองค์การท้องถิ่น และมีความรู้อย่างรอบด้านในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
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1.3.3 มีทักษะทางปัญญา กล่าวคือ คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา และการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
สามารถดาเนินการและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กล่าวคือ สามารถสื่อสารสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองและสามารถพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
1.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรนี้จะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี)
2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
- การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับที่ สกอ. กาหนดด้าน
สอดคล้องกับที่ สกอ. กาหนดและมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทุก
การประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
ระยะ 4 ปี
พัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ - หลักสูตรต้องพัฒนาเนื้อหาวิชา
สังคม และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ กระบวนการจัดการเรียนการสอนขึ้น
การเมือง รวมถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลนาวิชาการ โดยคานึงถึงความจาเป็นต่อการพัฒนา
สู่ชุมชน
ประเทศและท้องถิ่นเป็นสาคัญ เพื่อให้
หลักสูตรสอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ
- พัฒนาบุคลากรสายสอนให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
-สนับสนุนบุคลากรสายสอนให้ทางาน
วิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถนา
บริการวิชาการแก่องค์กรภาครัฐ
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์บริการแก่สังคมได้
ภาคเอกชนและท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ที่มีความต้องการ
-บุคลากรสายสอนต้องมีความเชี่ยวชาญ
วิชาการและมีการเข้าร่วมงานวิชาการ
อบรม สัมมนา ในสายงานหรือสาขาวิชาที่
สอนอย่างต่อเนื่อง

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพบัณฑิต
-ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี

-ปริมาณงานบริการทางวิชาการ
-รายงาน คาสั่ง การเข้าร่วมงานวิชาการ
อบรม สัมมนา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ
-ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร : ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
1.1.1 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะ เวลาศึกษาแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และจัดการเรียนการ
สอนในภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีจานวนชั่วโมงเรียนเทียบเคียงเท่า
ภาคการศึกษาปกติ
1.1.2 ใช้ระบบหน่วยกิตโดยคิดหน่วยกิตตามระบบการศึกษาแบบทวิภาค ดังนี้
- รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 1 หน่วยกิต
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึก หรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 1 หน่วยกิต
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ขาดข้อมูลในการประเมินตนก่อนเข้าศึกษา ประกอบกับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น วิชาที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาสังคม
ศึกษาเท่านั้น ขาดความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ จึงมีปัญหาการปรับตัว รวมถึง
ปัญหาการเดินทางและที่พักและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีและนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิธีการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล โดยโปรแกรมวิชาจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเริ่มเรียน
ในภาคการศึกษาแรก
2.4.2 โปรแกรมวิชาจัดกิจกรรม/โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
2.4.3 โปรแกรมวิชาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาครบทุกหมู่เรียน โดยกาหนดเวลาในการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกวัน
2.4.4 มหาวิทยาลัยมีบริการหอพักในราคาประหยัดและมีความปลอดภัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
- ปีละ 180 คน
ระดับชั้นปี

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

ชั้นปีที่ 1

180

180

180

180

180

ชั้นปีที่ 2

-

180

180

180

180

ชั้นปีที่ 3

-

-

180

180

180

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

180

180

รวมจานวนนักศึกษา

180

360

540

720

720

-

-

-

-

180

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณ
ใช้งบประมาณของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดังนี้
งบประมาณประจาปี
รายการ
2555

2556

2557

2558

2559

2,397,600

4,795,200

7,192,800

9,590,400

9,590,400

- หมวดค่าตอบแทน

799,200

1,598,400

2,397,600

3,196,800

3,196,800

- หมวดค่าใช้สอย

532,800

1,065,600

1,598,400

2,131,200

2,131,200

- หมวดค่าวัสดุ

932,400

1,864,800

2,797,200

3,729,600

3,729,600

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

133,200

266,400

399,600

532,800

532,800

266,400

532,800

799,200

843,600

1,065,600

5,061,600

10,123,200

15,184,800

16,028,400

20,246,400

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
- หมวดครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร
14,800 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบในชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยผ่านประธานโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.8.2 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ดาเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดังนี้
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
135
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9-12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3-6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มการบริหารจัดการ
3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
99
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
48
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา
- หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ตัวเลขประจาวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของหมวดวิชา
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลข 01 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
เลข 02 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลข 03 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลข 04 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลข 05 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 4-6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในกลุ่มวิชา
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- หมวดวิชาเฉพาะ
ตัวเลขประจาหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 1-3 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คือ 215
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก กาหนดเป็นเลข 1-4
เลข 1 หมายถึง ให้เรียนในชั้นปีที่ 1 หรือความยากระดับเบื้องต้น
เลข 2 หมายถึง ให้เรียนในชั้นปีที่ 2 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 1
เลข 3 หมายถึง ให้เรียนในชั้นปีที่ 3 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 2
เลข 4 หมายถึง ให้เรียนในชั้นปีที่ 4 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 3
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของกลุ่มวิชาเป็นเลข 1-8
แบ่งกลุ่มเป็นเลข ดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารงานภาครัฐ
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายทางรัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง ลาดับของวิชาในกลุ่มย่อยของกลุ่มวิชา
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษา
เรียน
9-12 หน่วยกิต
1.1 บังคับ
9 หน่วยกิต
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) หน่วยกิต
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6) หน่วยกิต
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6) หน่วยกิต
1.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หน่วยกิต
001005 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6) หน่วยกิต
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หน่วยกิต
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6) หน่วยกิต
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001008
001009
001010
001011
001012

ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
ภาษาเขมรพื้นฐาน
ภาษาฮินดีพื้นฐาน
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
ภาษาลาวพื้นฐาน

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.1 บังคับ
002001 วิถีแห่งชีวิต
002002 ท้องถิ่นไทย
2.2 เลือก
002003 จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ

เรียน

6-9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
0-3 หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3.1 บังคับ
003001 การเป็นพลเมือง
3.2 เลือก
003002 สังคมโลกอนาคต
003003 มนุษย์กับอารยธรรม
003004 อาเซียนศึกษา
003005 กฎหมายในการดารงชีวิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรียน

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

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียน 6-9 หน่วยกิต
4.1 บังคับ
6 หน่วยกิต
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5) หน่วยกิต
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6) หน่วยกิต
4.2 เลือก
0-3 หน่วยกิต
004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
3(2-2-5) หน่วยกิต
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6) หน่วยกิต
004005 อาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) หน่วยกิต
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5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
5.1 เลือก
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน

เรียน

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
215111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
215112 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
215121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
215122 องค์การและการจัดการภาครัฐ
215123 ระบบบริหารราชการไทย
215124 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ
215131 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
215216 หลักกฎหมายปกครอง
215226 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
215241 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
215317 การปกครองท้องถิ่นไทย
215329 การบริหารการพัฒนา
215343 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
โครงการ
215362 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
215463 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
เรียนไม่น้อยกว่า
215113 การเมืองการปกครองไทย
215114 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
215215 การพัฒนาการทางการเมือง
215225 องค์การและการจัดการสานักงานสมัยใหม่
215227 เทคนิคบริหารและนวัตกรรมการบริหาร
215228 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
215242 การวิเคราะห์นโยบายและแผน
215251 การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

99 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
48
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต48 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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215281
215282
215318
215332
215333
215334
215344
215352
215353
215354
215361
215383
215435
215445
215455
215484

ประมวลกฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
การบริหารองค์การมหาชน
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์
ระบบงาน
การจัดองค์กรท้องถิ่น
บทบาทและสถานภาพของผู้นาระดับ
ท้องถิ่น
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การประเมินบุคคล
การประเมินผลโครงการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

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

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

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า
215471

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1 (0-45-0) หน่วยกิต

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215472

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

5(0-450-0) หน่วยกิต

รัฐประศาสนศาสตร์
215473

สหกิจศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6(0-640-0) หน่วยกิต
เรียนไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)

3(3-0-6)

215111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3(3-0-6)

215112 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

215121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

215122 องค์การและการจัดการภาครัฐ

3(3-0-6)

215131 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

3(3-0-6)

เฉพาะ

รวม

21(21-0-42)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

3(3-0-6)

เทคโนโลยี (บังคับ)
เฉพาะ

215123 ระบบบริหารราชการไทย

3(3-0-6)

215124 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

3(3-0-6)

รวม

18(18-0-36)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

xxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)

3(3-0-6)

215241 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3(3-0-6)

215226 การบริหารงานคลังและงบประมาณ

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (5)

3(3-0-6)

รวม

21(21-0-42)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

xxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ (เลือก)

3(3-0-6)

215216 หลักกฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (6)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (7)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (8)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (9)

3(3-0-6)

รวม

21(21-0-42)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

xxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

3(2-2-5)

เทคโนโลยี (บังคับ)
เฉพาะ

เลือกเสรี

215317 การปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (10)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (11)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (12)

3(3-0-6)

xxxxxx (วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

รวม

18(17-2-35)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

xxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ)

3(3-0-6)

เฉพาะ

215329 การบริหารการพัฒนา

3(3-0-6)

215343 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร

3(3-0-6)

โครงการ
215362 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (13)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (14)

3(3-0-6)

รวม

18(17-2-35)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

215463 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1(0-45-0)

รัฐประศาสนศาสตร์

เลือกเสรี

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (15)

3(3-0-6)

xxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก (16)

3(3-0-6)

xxxxxx (วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

รวม

13 (13-01+90)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5 (0-450-0) หรือ

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
215473 สหกิจศึกษา
รวม

6 (0-640-0)
5(0-450-0) หรือ
6(0-640-0)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

001001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

(Thai for Communication)
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
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001002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟัง
ข้อความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคา วลี และประโยค การอ่านปูายประกาศ แบบฟอร์ม ใบสมัคร
ฉลากสินค้าต่าง ๆ การเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ์ และการจดบันทึก
001003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การฟังและ
การพูด แสดงความคิดเห็นประกอบ การอ่านจับใจความสาคัญในระดับย่อหน้า การเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที่
001004

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Occupational Purposes)
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารสาหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ
บุคคล และโอกาส การนาเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสาหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย
001005

ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Aesthetics of Thai Language)
ความสาคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรูถ้ ึงความงดงามทางภาษา
การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
001006

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(English for Occupational Purposes)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสาหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ
บุคคล และโอกาส การนาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ
การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
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001007

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Chinese)
ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านออกเสียง
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบื้องต้น
001008

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Foundation Japanese)
คาศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พืน้ ฐานภาษาญีป่ ุนโดยตัวอักษรโรมัน
ชีวิตประจาวัน
001009

3(3-0-6)
และการสนทนาที่ใช้ใน

ภาษาเขมรพื้นฐาน
(Foundation Cambodian)
โครงสร้างพืน้ ฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในชีวิตประจาวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา

3(3-0-6)
การสนทนา

001010

ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Hindi)
การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท์
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจาวัน
001011

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation French)
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบือ้ งต้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การสนทนาในชีวิตประจาวัน
001012

ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Lao)
ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ รูปประโยคพืน้ ฐาน ถ้อยคา สานวนทีใ่ ช้ในการสื่อสาร
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจาวัน

23
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
002001
วิถีแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Way of Life)
ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปูาหมายของชีวิต
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดารงชีวิต การดารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมี
สันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทา และมาตรฐานทางจริยธรรม
002002

ท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Studies)
ความเป็นมาของท้องถิน่ ไทย สภาพทัว่ ไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิน่ ต่าง ๆ
ในประเทศไทย ความสาคัญ คุณค่า และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสาคัญ
ของท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
002003

จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง การรูจ้ ักและพัฒนาตนเอง
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็นหมู่คณะ และการดาเนินชีวิตให้มีความสุข
002004

มนุษย์กับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
(Man and Aesthetics)
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์
ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม
การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
003001
การเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizenship)
ความหมายและความสาคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ ความสาคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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003002

สังคมโลกอนาคต
3(3-0-6)
(Futurology of Global Society)
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการศึกษาอนาคต วิธวี ิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม
ความพร้อม สาหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต
003003

มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม ในบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา
003004

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
หลักการ ทีม่ า และความสาคัญ ของการรวมกลุม่ ประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน การเจรจาและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่างๆ
ศักยภาพ ความเข้มแข็งและความ พร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก
003005

กฎหมายในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด
ครอบครัว และมรดก การกระทาความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย
003006

แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Access Learning and Resource)
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ
การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บ
และค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทารายการ
บรรณานุกรมและการอ้างอิง
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
004001
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
ทฤษฎีดา้ นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์สานักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้าน
สารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
004002

การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(System Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
004003

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
(Health Promotion and Exercise)
การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยต่าง ๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทัง้ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม
และปัญญา การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการ
ความเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกาลังกาย การฝึกปฏิบัติการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา
004004

สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Environment and Energy for Sustainable Living)
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบนั ปัญหาการใช้พลังงานที่
มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทาง
ปูองกันแก้ไข
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004005

อาหารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Food for Life)
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทัง้ ทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดาริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม
และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทาแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
004006

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Technology in Daily Life)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีเ่ กีย่ วข้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน หลักการทางาน
เบื้องต้นและการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน ภายในสถานที่ทางาน คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์
การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม
5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
005001
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Entrepreneurship)
แนวคิดพืน้ ฐานการเป็นผูป้ ระกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบริการ การเงิน
และบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเป็น
ผู้นายุคโลกาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การทางานเป็นทีม
005002

เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
3(3-0-6)
(Economy and Living)
วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร
การบริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและ
แนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดารงชีในสภาพเศรษฐกิ
วิต
จสังคมปัจจุบัน
005003

การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
3(3-0-6)
(Self-Management for Work Development)
แนวคิดพืน้ ฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทางาน การตัง้ เปูาหมายในการทางาน
การจัดการอุปสรรคในการทางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
ในสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
215111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างอานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล
รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยสังเขป
215112

หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
(Constitutional Principles and Political Institutions)
ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของ
รัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอานาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอานาจ วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ
ไทย สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญไทย และสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ เช่น องค์กรอิสระ โดยศึกษา
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบในภาพรวม ๆ และเน้นรายละเอียดตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญไทย
ฉบับปัจจุบันได้กาหนดเป็นหลักการไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันและ
ทานายเหตุการณ์ในอนาคตได้โดยสังเขป
215121

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ความหมายพัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ครอบคลุม
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคลการบริหารงานคลังและ
งบประมาณองค์การและกระบวนการบริหารงาน
215122

องค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Organization and Management)
ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ พฤติกรรมองค์การและพฤติกรรม
บุคคลในองค์การ ระบบโครงสร้างขององค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการจัดการภาครัฐสมัยใหม่
การจัดการนิยม การนาและการควบคุมให้การดาเนินงานขององค์การภาครัฐบรรลุผลสาเร็จตามการบริหาร
จัดการที่ดี

28
215123

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
(Thai Public Administration System)
ปรัชญาทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย
การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย
การปฏิรูประบบราชการ การบริหารจัดการที่ดีและแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
215124

เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ
3(3-0-6)
(Economics for the Public Sector)
ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การผลิต การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล และประชาชนในการสร้างความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สถาบันการเงินของรัฐ ภาษีอากร การค้าและการลงทุนของรัฐ ความสัมพันธ์ของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศกับลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต
215131

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Sector Human Resource Administration)
ปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การกาหนดงานและตาแหน่ง การกาหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน
การสรรหา คัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณธรรมจริยธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนตาแหน่งการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและการออกจากราชการ
215216

หลักกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Laws)
ประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ที่มาของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง การใช้และ
การตีความกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบ
ราชการไทย ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝุายปกครอง ศาล
ปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบับปัจจุบัน
215226

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Fiscal Administration and Budgeting)
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหางบประมาณของประเทศไทย
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215241

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
(Public Policy and Planning)
แนวความคิดและวิธีการในการกาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจ กาหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนานโยบาย และการบริหาร
ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายและ
แผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
215317

การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Government)
แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตกและเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์
ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อานาจ รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นไทยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
215343

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Analysis and Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ โดยเน้นการศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย
215329

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความหมาย แนวการศึกษาการบริหารการพัฒนา การ
พัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ ปัญหาของการบริหารการพัฒนาและ
การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
215362

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Public Administration Research Methodology)
ความหมาย และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย การนา
ผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน
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215463

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Seminar in Public Administration)
รูปแบบของการจัดให้มีการสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการพัฒนา
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เรื่องที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อทบทวนและเพิ่มความชานาญ
นาข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
215113
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาทและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย สถานการณ์การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง บทบาททหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
ปัญหาและอุปสรรค ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาทาง
การเมืองการปกครองไทย ทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์
215114

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Relations)
แนวความคิด ทฤษฎี ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตลอดจน วิกฤติการณ์สาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
215215

การพัฒนาการทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Development)
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาการทางการเมือง ความหมาย จุดมุ่งหมายของการพัฒนาการทาง
การเมือง วิวัฒนาการทางสังคม ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองของไทยและสังคมโลก วิถีทางและ
วิธีการแห่งการพัฒนาการเมือง รูปแบบการพัฒนาการเมืองไทยในอดีตและปัจจุบัน การเลือกตั้ง นโยบาย
ในการพัฒนาประเทศที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรม
215225

องค์การและการจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Organization and Office Management)
การจัดการองค์การและสานักงานสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการองค์การ
ภาครัฐ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสานักงาน การจัดระบบงานภายในสานักงาน เช่น งานสารบรรณ
งานพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบติดตามและประเมินผล และอื่นๆ และการนาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้า
มาสนับสนุนงานสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหาร
3(3-0-6)
(Administrative Technique and Innovation)
เทคนิคทางการบริหารต่างๆ การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การทางานให้ได้
มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ กลุ่มคุณภาพต่างๆ การจัดการกลยุทธ์
และการสร้างระบบการให้บริการแนวใหม่ที่มีความหลากหลาย
215228

ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
3(3-0-6)
(Management Information System)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การทั้ง
การวางแผน การปฏิบัติการ การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
215242

การวิเคราะห์นโยบายและแผน
3(3-0-6)
(Policy and Plan Analysis)
หลักการและกระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะและแผน เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนแบบต่าง ๆ การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะและแผนที่สาคัญๆ ของประเทศไทย
215251

การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
3(3-0-6)
(Local and Community Development)
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม
วิถีชีวิตที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นผลการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของไทยและต่างประเทศ ปัญหา
อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหา โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนบทบาทของผู้นาท้องถิ่น ด้านการวางแผน
พัฒนา การเสริมสร้างให้ชุมชนและท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
215281

ประมวลกฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 ว่าด้วย
เรื่อง การใช้กฎหมายอาญา ประเภทความผิด สาระสาคัญของความผิด การเริ่มต้นของความผิด เหตุที่
ผู้กระทามีอานาจทาได้ เหตุยกเว้นและลดหย่อนอาญา การกระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
กระทาความผิดอีก การร่วมกระทาความผิดด้วยกัน เหตุเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทาความผิด หลักพิเศษที่ใช้แก่
ความผิดลหุโทษ รวมถึงคดีเป็นอันระงับไปเพราะโทษปรับสถานเดียว
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215282

ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
พื้นความรู้ : เคยศึกษา 215281 ประมวลกฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด และความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่
มาตรา 107-366 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398
215318

การบริหารองค์การมหาชน
3(3-0-6)
(Public Organization Management)
หลักการและนโยบายการจัดตั้งองค์การมหาชน ประวัติความเป็นมาและเหตุผลในการจัดตั้ง
การจัดรูปงาน วิธีการบริหารจัดการ ด้านการจัดการทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน บทบาท
ของรัฐบาลต่อองค์การมหาชน ปัญหาในการดาเนินการ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา
215332

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations Administration)
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝุายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของการแรงงานสัมพันธ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง กระบวน
การเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
215333

การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
3(3-0-6)
(Compensation and Fringe Benefit Management)
แนวคิด ประเภทหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
การวางแผนการบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และการ
นาไปกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูลในอนาคต
215334

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
(Human Resource Development in Public Sector)
แนวคิดและทฤษฎี หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ การเรียนรู้และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ การกาหนดสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ การวางแผน การออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
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215344

การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
(Organization and System Analysis)
การวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ ลักษณะพื้นฐาน ส่วนประกอบของระบบ
ใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิงระบบการศึกษา
องค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบ และหลักการวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบการวิเคราะห์
ระบบการบริหารปฏิบัติการปัญหาระบบการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
การประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตใน
องค์การ
215352

การจัดองค์กรท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Organization Management)
ความหมาย หลักการ ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โครงสร้างของ
สังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่น การประสานงาน การจัดการและดาเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชน
ระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์กรท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
215353

บทบาทและสถานภาพของผู้นาระดับท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Roles and Status of Local Leaders)
บทบาทและอานาจหน้าที่ทั้งทางปฏิบัติและที่กาหนดโดยกฎหมายของผู้นาระดับท้องถิ่น กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การทางานเป็นกลุ่มและการเป็นผู้นาในระดับท้องถิ่น การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
กรณีพิพาท หลักการและแนวทางในการให้บริการประชาชน ให้สามารถนาหลักการทางานที่จาเป็นไปใช้ใน
การทางานในระดับท้องถิ่นอย่างได้ผล
215354

การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Fiscal Administration)
การจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น อานาจ หน้าที่ หลักเกณฑ์ และประเภทของรายได้ส่วนท้องถิ่น
แหล่งที่มาของรายได้ส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่น กระบวนการงบประมาณและการก่อ
หนี้ในส่วนท้องถิ่น ปัญหาในการบริหารงานคลังท้องถิ่นและแนวทางแก้ไข
215361

สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Research Public Administration)
แนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการ และเทคนิคการ
ใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure)
พื้นความรู้ : เคยศึกษาวิชา 215282 ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาค
ความผิดหรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน
กระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูอง
คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนินคดีอาญาในส่วนวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา การบังคับ คาพิพากษา อภัยโทษ
เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 ภาค 4 ภาค 6
และภาค 7
215445

การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Evaluation)
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกาหนด
มาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และ
หลังการปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่างๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น
215455

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Personnel Administration)
ความเป็นมา นโยบายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อานาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ การวางแผนกาลังคน การกาหนดงานและตาแหน่ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสรรหาและคัดเลือก การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้าย
การประเมินผล การปฏิบัติงาน และวินัยของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
215435

การประเมินบุคคล
3(3-0-6)
(Personnel Evaluation)
แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการประเมินบุคคลในองค์การ การประเมินเพื่อการคัดเลือกเข้า
ทางาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรงและความเชื่อถือได้
การวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวโน้มการประเมินบุคคลใน
อนาคต
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กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
พื้นความรู้ : เคยศึกษาวิชา 215282 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับ
ฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
215471
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
1(0-45-0)
รัฐประศาสนศาสตร์
(Preparation for Professional Experience in Public Administration)
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การสังเกตและการมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
215472

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(0-450-0)
(Field Experience in Public Administration)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือสถานประกอบการ
ต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์องค์การและการบริหารในองค์การ ตลอดจนการดาเนินโครงการในการแก้ไข
ปัญหาและการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
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215473

สหกิจศึกษา
6(0-640-0)
(Co-operative Education)
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 215471การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร การจัดทาโครงการ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนาเสนอโครงการ ตามคาแนะนาของ
พนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทางานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับที่

1.

2.

3.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
3-5499-00026-97-7
นายพันธเรศ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2535)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2528)
3-3099-00783-19-2
นางสาวพิมพ์พจี บรรจงปรุ
อาจารย์
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2544)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2542)

3-4499-00301-52-9
ว่าที่ ร.ท. คธาวุธ พลโคตร
อาจารย์
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2552)
(รบ.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นบ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2548)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตารา งานวิจัย

ภาระงานสอน
รหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ปัจจุบนั

ในหลักสูตร

ตารา :
การประเมินผลโครงการ
เอกสารประกอบการสอน :
รายวิชาการวิเคราะห์โครงการและ
บริหารโครงการ

215445(3)

215445(3)
215343(3)
215472(5)

เอกสารประกอบการสอน :
รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร์
รายวิชาระบบบริหารราชการไทย
รายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย
งานวิจัย : เชิงปฏิบัติการและมีส่วน
ร่วมโครงการบูรณาการการบริหาร
จัดการงานพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลถนนโพธิ์ อ.
โนนไทย
จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 (ผู้ร่วมวิจัย)
เอกสารประกอบการสอน :
รายวิชาการวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
รายวิชาหลักกฎหมายปกครอง

215111(3)
215371(3)
215471(1)

215111(3)
215123(3)
215371(3)
215471(1)
215472(5)
215473(6)

215121(3)
215242(3)

215121(3)
215216(3)
215242(3)
215471(1)
215472(5)
215473(6)
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ลาดับที่

4.

5.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
3-3099-00826-16-9
นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส
อาจารย์
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2543)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรตประสานมิตร
(บางแสน) (2532)
5-7503-99001-57-8
นายอนุจิตร ชิณสาร
อาจารย์
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(2552)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(2549)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตารา งานวิจัย

เอกสารประกอบการสอน :
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เอกสารประกอบการสอน :
รายวิชานโยบายสาธารณะและการ
วางแผน
รายวิชาการบริหารแรงงานสัมพันธ์

ภาระงานสอน
รหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ปัจจุบนั

ในหลักสูตร

-

215122 (3)
215225 (3)

215241(3)
215252(3)

215241(3)
215252(3)
215471(1)
215472(5)
215473(6)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ–สกุล
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน

โปรแกรมวิชา คณะ

ในหลักสูตร

ที่

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา

1.

นางอัจฉริยา วิริยาภิรมย์

โปรแกรมวิชา

215227 เทคนิคบริหารและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหาร

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

215353 บทบาทและสถานภาพของ
ผู้นาระดับท้องถิ่น

(2537)

215463 สัมมนาทางรัฐประศาสน

ป.ชั้นสูง(รัฐประศาสนศาสตร์)

ศาสตร์

ค.บ.(สังคมศาสตร์)

215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิทยาลัยครูนครราชสีมา
(2523)

วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215473 สหกิจศึกษา

2.

นางกรุณา เชิดจิระพงษ์

โปรแกรมวิชา

215131 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

ภาครัฐ

พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และ

215251 การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สังคมศาสตร์

215329 การบริหารการพัฒนา

(2535)
บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(2527)

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215473 สหกิจศึกษา
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน

โปรแกรมวิชา คณะ

ในหลักสูตร

ที่

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา

3.

นางวรัชยา เชื้อจันทึก

โปรแกรมวิชา

215121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และ

215352 การจัดองค์กรท้องถิ่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2537)

สังคมศาสตร์

215344 การวิเคราะห์องค์การและ
วิเคราะห์ระบบงาน

4.

บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)

215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

(2531)

215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวศิริวดี ศรีสืบสาย

โปรแกรมวิชา

215484 กฎหมายลักษณะ

อาจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

พยานหลักฐาน

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

215281 ประมวลกฎหมายอาญา 1 :
ภาคทั่วไป

(2551)

215282 ประมวลกฎหมายอาญา 2 :

นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์)

ภาคความผิด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2548)

215383 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน

โปรแกรมวิชา คณะ

ในหลักสูตร

ที่

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา

5.

นายโสฬส ประสิทธิ์นอก

โปรแกรมวิชา

215112หลักรัฐธรรมนูญและสถาบัน

อาจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

การเมือง

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

คณะมนุษยศาสตร์และ

215121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2551)

สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์
215226 การบริหารงานคลังและ

วท. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

215216 หลักกฎหมายปกครอง

(2548)

215113 การเมืองการปกครองไทย
215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215473 สหกิจศึกษา

6.

นายธนวัฒน์ ทวีชาติ

โปรแกรมวิชา

215228 ระบบสารสนเทศสาหรับการ

อาจารย์

รัฐประศาสนศาสตร์

บริหาร

ศศ.ม. (การจัดการงานสาธารณะ)

คณะมนุษยศาสตร์และ

215344 การวิเคราะห์องค์การและ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2552)

สังคมศาสตร์

วิเคราะห์ระบบงาน
215215 การพัฒนาการทางการเมือง

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

215121 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประศาสนศาสตร์

(2548)

215112หลักรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง
215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215473 สหกิจศึกษา
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ชื่อ–สกุล
ลาดับ ตาแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอน

ที่

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา

โปรแกรมวิชา คณะ

ในหลักสูตร

7.

นางสาวกฤตกร กัลยารัตน์
อาจารย์
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2553)
วท.ม.(คอมพิวเตอร์)
บท.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
(2535)

โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

215361 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
215435 ประเมินบุคคล
215362 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
215471 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
215472 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215473 สหกิจศึกษา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1.

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัดหน่วยงาน
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
นายบุญทัน ดอกไธสง
มหาวิทยาราชภัฏ
ศาสตราจารย์
วไลยอลงกรณ์ ใน
Ph.D.(Leadership & Human Behavior with
พระบรม
specialization in Urban Development) Alliant
ราชูปถัมภ์
International University, San Diego,Ca.,U.S.A.
(1974)

รหัสชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
215329 การบริหารการพัฒนา
215334 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
215227 เทคนิคบริหารและ
นวัตกรรมการบริหาร
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ลาดับ
ที่
2.

3.

4.

5.

6.

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
นายกิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(2552)

นายเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Doctor of Philosophy (Public Policy Analysis
and Administration)
Saint Louis University., U.S.A.
(2003)
แพทย์หญิง ดร. นิลเนตร วีระสมบัติ
แพทย์เชี่ยวชาญ
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2553)
นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง
อาจารย์พิเศษ
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2553)
นายนนทวัฒน์ สุขผล
อาจารย์พิเศษ
Ph.D. (Commerce) in Business Studies Sardar
Patel University, India,
(1997)

สังกัดหน่วยงาน

รหัสชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
บูรพา

215343 การวิเคราะห์โครง
และการบริหารโครงการ
215361 สถิติสาหรับการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
215362 วิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร
ศาสตร์

215362 วิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
สูงเนิน

215131 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
215122 องค์การและการ
จัดการภาครัฐ

ผู้อานวยการฝุาย 215329 การบริหารการพัฒนา
ปฏิบัติการบริษัท 215318 การบริหารองค์การ
โปรเอ็นเทคโนโลยี มหาชน

มหาวิทยาลัย
บูรพา

215131 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
215334 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
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ลาดับ
ที่
7.

8.

9.

10.

11.

12.

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา
นายมนตรี ภู่งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2536)
นายธนยศ แสนสุขใส
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2535)

พันตารวจตรี จุติศักดิ์ มวลตะคุ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2550)
พันตรี วีระศักดิ์ สาระชาติ
น.ม. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(2552)
นายปัญญา ธีระรัตนานนท์
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ป.ก.ม. (กฎหมายปกครอง)
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
น.บ., น.บ.ท., น.ม.

สังกัดหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

สานักงานจังหวัด
ชัยภูมิ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
215241 นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
215332 การบริหารแรงงาน
สัมพันธ์
215344 การวิเคราะห์องค์การ
และวิเคราะห์ระบบงาน
215242 การวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

สถานีตารวจ
ภูธรภาค 3

215113 การเมืองการปกครอง
ไทย
215216 หลักกฎหมาย
ปกครอง
กองพันทหารช่าง กลุ่มวิชากฎหมายทาง
ที่ 202
รัฐประศาสนศาสตร์
ค่ายสุรธรรม
พิทักษ์
ทนายความ
กลุ่มวิชากฎหมายทาง
สภาทนายความ รัฐประศาสนศาสตร์
เขต 3
ผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรม

กลุ่มวิชากฎหมายทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
จากความต้องการที่จะให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึง
ได้กาหนดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสหกิจศึกษาเป็นวิชาเอกบังคับ
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก มีจิตอาสาและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ทราบทฤษฎีและสามารถปฏิบัติได้จริงโดยการเรียนรู้กระบวนการวิจัยและลงมือปฏิบัติทุก
ขั้นตอนเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและพัฒนาท้องถิ่นต่อไปทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ผู้สอน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังผลการเรียนรู้การทาโครงงานหรือวิจัย มีดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบวิจัย การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยได้ถูกต้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการค้นคว้าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติงานวิจัยรวมทั้งมีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีในการจัดทารายงานการศึกษาวิจัย
5. มีจิตสานึกและตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยและสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
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5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ก่อนการศึกษา
รายวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถิติที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.6 กระบวนการประเมินผล
รายงานการศึกษาวิจัยของนักศึกษาและการดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ด้านการมีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ

สร้างจิตสานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ความเชื่อมั่นในตนเองโดยมีการสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจกรรมการปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ
สาเร็จการศึกษา

ด้านการมีจิตสานึกสาธารณะ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบาเพ็ญประโยชน์
บริการ
วิชาการสู่ชุมชน ออกค่ายอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลต่าง ๆ

ด้านบุคลิกภาพและการมีทักษะการเป็นผู้นาและ
ทางานเป็นทีม

มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสารและการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและกาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็น
กลุ่มและมีการแบ่งงาน รวมทั้งกาหนดหัวหน้ากลุ่มการทา
รายงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางานเป็นทีมและ
เสริมสร้างระเบียบวินัย

ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ

มีการกาหนดกติกาที่สร้างวินัยในตนเองเช่น การเข้าเรียนตรง

สังคม

เวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
กล้าแสดงความคิดเห็นสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา การ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
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ด้านการมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การทาโครงงานวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดผลการเรียนรู้
(Learning Outcome) 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีจิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
4. มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีสานึกในความเป็นไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
3. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสนใจ ใฝุรู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
5. มีความรู้ และซาบซึ้งในคุณค่าและศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ
2. มีความสามารถในการประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายและใช้ขอ้ มูลที่ได้มาแก้ปัญหา
3. มีการให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและบทบาทผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
3. เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. มีจิตสาธารณะ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความ และนาเสนอข้อมูลในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
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3. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถเลือกใช้รูปแบบในการนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
001005 ความงดงามทางภาษาไทย
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพ
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1

1

2

3

4

5
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4 5
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2.2 แผนที่ ฯ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4 5


























































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002001 วิถีแห่งชีวิต
002002 ท้องถิ่นไทย
002003 จิตวิทยาเพื่อการดาเนิน
ชีวิต
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003001 การเป็นพลเมือง
003002 สังคมโลกอนาคต
003003 มนุษย์กับอารยธรรม
003004 อาเซียนศึกษา
003005 กฎหมายในการดารงชีวิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5















































































 







































 







































 


























































 
 







































 







































 







































 

1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
1
2
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
004002 การคิดเชิงระบบและการ
 
ตัดสินใจ
004003 การส่งเสริมสุขภาพและ
 
การออกกาลังกาย
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 
เพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งชีวติ
004005 อาหารเพื่อชีวิต
 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน  
กลุ่มการบริหารจัดการ
005001 การเป็นผู้ประกอบการ
 
สมัยใหม่
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
 
005003 การจัดการตนเองเพื่อ
 
การพัฒนางาน

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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 ความรับผิดชอบหลัก
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2.2 แผนที่ ฯ (ต่อ)
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ กาหนดผลการเรีย(Learning
นรู้
Outcome) 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่นในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
(2) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่เรียนครอบคลุม
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ กระบวนการวิจัย และกระบวนการ
บริหารและการจัดการองค์กรภาครัฐ
(3) มีความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินผล ข้อมูล
สารสนเทศ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ปัญหาหรืองานอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(3) มีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม
(2) มีความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร
(3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาและใน
บทบาทของสมาชิกกลุ่ม
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานที่จาเป็นในการจัดการกับข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม
(2) สามารถนาสารสนเทศทางด้านคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียน และการนาเสนอรวมทั้ง
สามารถอ่านวารสารและตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจในระดับใช้งานได้และเหมาะสม
(4) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์
(5) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละในการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน
1.2 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึง
ความซื่อสัตย์สุจริต
1.4 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของศาสตร์เกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่เรียน
ครอบคลุม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสาคัญของกระบวนการแสวงหา
ความรู้ การจัดการความรู้
กระบวนการวิจัย และกระบวนการ
บริหารและการจัดการองค์กรภาครัฐ
2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกที่มีผลกระทบ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจาก
การมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย
-สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เรียน
-การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
และนักศึกษาโดยการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
-จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้โดยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม ไม่
กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านผู้อื่น
-การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่าง
กรณีศึกษา การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ

-นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตัวเองจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตรงตามกาหนดเวลา
-ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม
-ประเมินโดยเพื่อนในชั้นเรียนจาก
การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

-การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้า
-ประเมินจากผลงานระหว่างภาค
สู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลัง เช่นใบงาน การเขียนรายงาน การสอบ
บทเรียน เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ย่อย การนาเสนอรายงานการค้นคว้า
ความรู้เดิม เชื่อมโยงความรู้จากวิชา
-ประเมินจากการสอบข้อเขียน
หนึ่งไปสู่วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ และการสอบปฏิบัติ
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
-ใช้การสอนหลายรูปแบบตาม
ลักษณะของเนื้อหา ได้แก่การบรรยาย
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และ
เทคนิคการสอน อื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
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ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการค้นหา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ
ประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ปัญหาหรืองาน
อื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น
3.3 มีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ในการกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
4.2 มีความสามารถในการปรับตัว

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

การทัศนศึกษา การบรรยายพิเศษจาก
วิทยากรด้านนโยบายสาธารณะและ
การบริหารงานท้องถิ่น ในหัวข้อที่
น่าสนใจและทันสมัย
-การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการ ใน
ห้องเรียน
-การแนะนาฝึกฝนกระบวนการคิด
-ประเมินจากผลงานการแก้ไขที่
อย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา
ได้รับมอบหมาย
-การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจาก -ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วย
โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ
โจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
สถานการณ์จาลอง
-ประเมินผลในรายวิชาสัมมนา
-การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการ ระเบียบวิธีวิจัยและการทาภาคนิพนธ์
พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึก
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ใหม่จาก
ความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิชาสัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย ภาคนิพนธ์
-การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น

-ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่ง
ต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในการเรียนรู้ร่วมกัน

-มอบหมายนักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการ
ประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

และทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา
และสมาชิกกลุ่มในการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร
4.3 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทผู้นาและในบทบาทของสมาชิก
กลุ่ม

-มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และ
ตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
-ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะ
ด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม
สอดแทรกเนื้อหาวิชาเรียน

4.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จาเป็น
ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆอย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถนาสารสนเทศทางด้าน
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาพูด ภาษาเขียน และการนาเสนอ
รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตารา
ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจในระดับใช้
งานได้และเหมาะสม
5.4 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการ

-มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะการ
วิเคราะห์หรือคานวณในทุกรายวิชาที่
ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนา
วิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และ
ตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
-มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบ
เรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน ที่ต้องมี
การนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปาก
เปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
-มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน
และนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน

-ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มอบหมายแต่ละบุคคล
-ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคล
หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ
-ประเมินทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การนาเสนอ
สัมมนา การนาเสนอนิทรรศการ
งานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
-สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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นาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ตามสถานการณ์
5.5 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน
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2.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ปัญญา
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

               









               









               









               









               









               









2) หมวดวิชาเฉพาะ
215111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
215112
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
215121
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
215122
องค์การและการจัดการภาครัฐ
215123
ระบบบริหารราชการไทย
215124
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ
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2.4 แผนที่ ฯ (ต่อ)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
215131
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
215317
การปกครองท้องถิ่นไทย
215226
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
215241
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
215329
การบริหารการพัฒนา
215343
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
215216
หลักกฎหมายปกครอง
215362
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ปัญญา
รับผิดชอบ

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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3

4

5
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2.4 แผนที่ ฯ (ต่อ)
รายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ปัญญา
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1
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1
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4
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215463
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
215114
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
215242
การวิเคราะห์นโยบายและแผน
215225
องค์การและการจัดการสานักงานสมัยใหม่
215332
การบริหารแรงงานสัมพันธ์
215318
การบริหารองค์การมหาชน
215281
ประมวลกฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
215282
ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
215113
การเมืองการปกครองไทย

2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.4 แผนที่ ฯ (ต่อ)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
215215
การพัฒนาการทางการเมือง
215352
การจัดองค์กรท้องถิ่น
215251
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
215354
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
215353
บทบาทและสถานภาพของผู้นาระดับท้องถิ่น
215228
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
215333
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
215344
การวิเคราะห์องค์กรและวิเคราะห์ระบบงาน

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ปัญญา
รับผิดชอบ

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5
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61
2.4 แผนที่ ฯ (ต่อ)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5
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215383
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
215361
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
215227
เทคนิคบริหารและนวัตกรรมการบริหาร
215445
การประเมินผลโครงการ
215435
การประเมินบุคคล
215334
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
215455
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
215484
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
215471
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
ปัญญา
รับผิดชอบ
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2.4 แผนที่ ฯ (ต่อ)
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

               









               









1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

3. ทักษะทาง

2. ความรู้
5

1

2

ปัญญา
3

1

2

3

2

3

4

215472
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
215473
สหกิจศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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63
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดวิชา ว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ในหลักสูตร หรือ
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชา ว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดวิชา หรือ
2.1.3 การเปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบเดียวกัน โดยอาจารย์ผู้สอนกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในเนื้อหาสาระนั้น จากภายในหรือนอกสถาบัน หรือ
2.1.4 การใช้ข้อสอบกลาง หรือ
2.1.5 มีการประชุมรับรองเกรดจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สอบได้ในรายวิชาได้ครบตามที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับและแบบอย่างที่ดีของสังคม
2.2.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่รุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการมีงานทา
2.2.4 การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการตอบแบบสอบถามจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปี 4
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อม ความรู้จากสาขาวิชา
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกาหนด
จานวนไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
3.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า2.00 และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนในหลักสูตร
ที่สอน
1.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา วิสัยทัศน์
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ให้แก่อาจารย์
ใหม่
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.4 มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุม การจัดดาเนินงานได้ตามกาหนด
จานวน 5 คน รับผิดชอบ โดยมี คณะกรรมการบริหารโปรแกรม ระยะเวลา
ประธานโปรแกรมวิชาและ
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
คณบดีเป็นผู้กากับดูแลและให้ พัฒนารายวิชาที่จดั การเรียนการ
คาแนะนา ตลอดจนกาหนด
สอน การเตรียมความพร้อมใน
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
เรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การสอนสื่อการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอนต่าง ๆ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
หลักสูตร
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และกาหนดแนวปฏิบัติ
ที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
- การประเมินผลการสอนทุกภาค
การศึกษา และแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้สอนทราบเพื่อทา
การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้
ดีขึ้น
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร โดยทาการ
ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปี เพื่อนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ลาดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จานวน
หมายเหตุ
ที่มีอยู่
1
ห้องเรียนแบบบรรยาย
2
ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้โปรแกรมวิชา
1 ห้อง
ห้อง 14.22
รัฐประศาสนศาสตร์
3
ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2 ห้อง
ห้อง 14.21 และ
14.23
2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน
จานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง
ประเภท/รายการ
สานักวิทยบริการ
ห้องสมุด
โปรแกรมวิชา คณะ
หนังสือภาษาไทย
2,114
2,437
หนังสือภาษาอังกฤษ
109
15
วารสารภาษาไทย
579
วารสารภาษาอังกฤษ
43
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสาเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอ
78
เพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
13
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ
11
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
อื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สาหรับให้สานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของโปรแกรมวิชาจะมีห้องปฏิบัติการ
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ศูนย์การเรียนรู้โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางที่ทันสมัย
และโปรแกรมวิชาจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักวิทยบริการ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
1. จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียนนอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
3. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
4. จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้บริการทั้งหนังสือตารา และสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
5. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญ
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อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ มีคู่มือการศึกษา คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสต
ร์
และคู่มือการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจากลุ่มเพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการทั่วไป มี
การจัดอบรม เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
5.1.3 มีระบบการให้คาปรึกษาภาคนิพนธ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
และการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์และการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ต้องจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือรายงานความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละไม่น้อยกว่2 าชั่วโมง
5.1.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการสัมมนา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ต้องรายงานความก้าวหน้า
ในการทาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคนิพนธ์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ และการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขารัฐประศาสนศาสตร์นั้นคาดว่ามีความต้องการกาลังคนทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จากสถิติการบรรจุรับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และค่านิยม
ในปัจจุบัน เนื่องจาก ท้องถิ่นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่ง
หลักสูตรจัดให้มีการสารวจติดตามผลบัณฑิตโดยดูจากระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยจะจัดให้มีทั้ง
การประเมินระหว่างดาเนินการและประเมินหลังดาเนินการอย่างเป็นระบบ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดาเนินการ
บรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เปูาหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน หลักสูตร
2. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อแนะนา/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.1.5 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินผลการสอนของอาจารย์จาการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน
1.2.2 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถามหรือ การประชุมตัวแทนนักศึกษากับคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาโปรแกรมวิชา หรือจากผู้ประเมิน
2.2.1 การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องกับบัณฑิต
2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานวิชาเสนอประธานโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในโปรแกรมวิชา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี
เสนอคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร จากร่างรายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงดาเนินงาน
เพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

