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หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย): รป.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.P.A.
3. วิชาเอกของหลักสู ตร
รัฐประศาสนศาสตร์
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
8/2553 วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2553 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี การศึกษา 2554
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
(1) รับราชการในสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การ
บริ หารงานคลัง การบริ หารการพัฒนา การปกครอง การบริ หารงานยุติธรรม เช่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการการคลัง นักพัฒนาชุมชน ปลัดอําเภอ
นักวิชาการขนส่ ง นักวิชาการผังเมือง ตํารวจ ทหาร
(2) รับราชการในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารงานคลัง การบริ หารการพัฒนา การปกครอง เช่น นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน บุคลากร นักวิชาการการคลัง นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการการศึกษา เจ้าพนักงาน
เทศกิจ
(3) ประกอบอาชีพในภาคเอกชนสายงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารงานคลัง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรมนุษย์
นักวิเคราะห์สินเชื่อ
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9. ชื่ อ คุณวุฒิการศึกษาและ เลขประจําตัวประชาชนของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายมนูญ จันทร์ สมบูรณ์

วุฒิ (สาขาวิชา)

ปี ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
3730600024081

ปร.ด. (สหวิทยาการ)
2550
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาวรุ่ งนภา
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
2552 3730500428661
เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นายชอบวิทย์ ลับไพรี
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
2552 3102002235817
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. นายกรรณสิ ทธิ์
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
2551 3100904627172
สะและน้อย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
5. นายถาวร งามตระกูลชล ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
2552 3209900078279
มหาวิทยาลัยบูรพา
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรเกิดขึ้นจากวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่พบว่าเศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนใน
เชิงโครงสร้าง ที่การผลิตอาศัยอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู ้ ต้องพึ่งพิงการนําเข้าวัตถุดิบ
ชิ้นส่ วน พลังงาน เงินทุนและเทคโนยีในสัดส่ วนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังตํ่า มีการใช้ทรัพยากร
เพื่อการผลิตและบริ โภคอย่างสิ้ นเปลือง ทําให้เกิดปั ญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคม
ตามมา โดยไม่ได้มีการสร้างภูมิคุม้ กันอย่างเหมาะสม ในขณะที่ภาครัฐที่บทบาทสําคัญในการพัฒนา
ประเทศกลับพบว่าการบริ หารจัดการประเทศยังมีลกั ษณะรวมศูนย์อาํ นาจ
ไม่ตอบสนองต่อการ
เสริ มสร้างธรรมาภิบาล มีลกั ษณะปิ ด ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน และแม้วา่ จะมีการกระจาย
อํานาจมากขึ้น แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็ยงั ไม่เข้มแข็ง ขาดอิสระในการจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอต่อ
การพึ่งตนเอง ซึ่ งตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปั ญหานี้
จึงได้กาํ หนดแผนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่ วมในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้
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ความสามารถและมีศกั ยภาพสู งให้กบั ภาครัฐและภาคการผลิตต่าง ๆ มีการผลิตงานวิจยั ที่ตอบโจทย์ใน
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยงั กําหนดแผนให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีบทบาทในการให้
คําปรึ กษา การให้ความรู ้ ทักษะ พัฒนาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นให้มีศกั ยภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเองให้มีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากส่ วนกลาง
ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็ นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากข้อมูลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่าคุณภาพการศึกษา
ไทยยังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ กําลังคน
ระดับกลางและระดับสู งยังขาดแคลนทั้งปริ มาณและคุณภาพ รวมทั้งคนไทยกําลังประสบปั ญหาวิกฤต
ค่านิยมที่เป็ นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ ประเทศทั้งทางสื่ อมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและ
จริ ยธรรมของคนไทยลดลง เน้นวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตเข้าสู่
แหล่งงานนั้น นอกจากมีความรู ้ความสามารถในทางวิชาการแล้ว ควรจะต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
สามารถช่วยชี้นาํ สังคมให้จรรโลงรักษา ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยรวมทั้งชี้ให้เห็น
ผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติดว้ ย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศข้างต้น การพัฒนา
หลักสู ตรจึงให้ความสําคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถสู งในการบริ หารงานภาครัฐ
ที่มีการเรี ยนรู ้แบบสหวิทยาการ เพื่อนําองค์ความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาการบริ หารงานภาครัฐและสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ได้แบบองค์รวม
เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ คู่
คุณธรรม ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
มีความสามารถในการวิจยั ที่จะนําไปใช้กบั การแสวงหาองค์
ความรู ้ใหม่และการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งหลักสู ตรมีกลุ่ม
วิชาที่หลากหลาย ได้แก่ นโยบายสาธาณะ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารงานคลังและ
งบประมาณ การบริ หารงานยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยแต่ละกลุ่มวิชามีเป้ าหมายและความโดดเด่นเฉพาะ อันจะเป็ นทางเลือก
สําหรับผูเ้ รี ยน ที่สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานและตามสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง
นอกจากนี้หลักสู ตรการเรี ยนการสอนเน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
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กรณี ศึกษาจากหน่วยงานปฏิบตั ิงานจริ งทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ได้กาํ หนดว่า “ให้มหาวิทยาลัย
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริ มสร้างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรี ยนรู้ เชิด
ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์... เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่ วม
ในการจัดการบํารุ งรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อย่างสมดุลและ
ยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทําการสอน วิจยั ให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุ งต่อยอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และ
ส่ งเสริ มวิทยาฐานะครู ” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนครปฐมซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญของท้องถิ่น มีบทบาทสําคัญใน
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ประกอบอาชีพ และกระแสการตื่นตัวของคนในท้องถิ่น พร้อมกับมีนโยบายต้องการผลิตคนและสร้าง
กลไกในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) จึงตระหนักว่าจําเป็ นต้องขยายบทบาท
และภารกิจในทางวิชาการ โดยพัฒนาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ มีเจตนาที่มุ่ง
เชื่อมโยงความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เข้ากับท้องถิ่น ในแง่ของการถ่ายทอดความรู ้ พัฒนาความรู้
ให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะปลูกฝังให้มีความรักท้องถิ่น และเข้าใจปั ญหาการ
พัฒนาในท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น ตามทิศทางการกระจาย
อํานาจของประเทศไทยในปั จจุบนั
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้เปิ ดทําการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
ซึ่ งมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไปแล้วจํานวนประมาณ 1,500 คน เข้าไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน
5 คน อาจารย์ที่กาํ ลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกอีก จํานวน 3 คน และมีความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศานศาสตร์ อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นต้น มีงานวิจยั และสารนิพนธ์ จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 เล่ม มีวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นประจําทุกปี ดังนั้น
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คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จึงมีความพร้อมและ
ศักยภาพที่จะจัดการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี ได้
จากการสํารวจความต้องการในการศึกษาต่อทางด้านรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษาที่ผา่ นมา มีผสู ้ นใจศึกษาต่อประมาณร้อยละ 30 รวมทั้ง
นโยบายกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อ
แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตอ้ งการพัฒนาตนเองทั้งในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก
13. ความสั มพันธ์ (หากมี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นรายวิชาพื้นฐานไม่นบั หน่วยกิต โดยมี
คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบสอน
13.2 รายวิชาที่เปิ ดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการจะดําเนินการในลักษณะโครงการปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
มีคณะกรรมการบริ หารโครงการ มีหน้าที่ในการวางแผนดําเนินงาน การจัดทําแผนการเรี ยนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน การสอบวัดผล
การประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการอื่น ๆ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ให้มีผอู ้ าํ นวยการโครงการทําหน้าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
โครงการและเป็ นผูบ้ ริ หารงานสํานักงานโครงการ
โดยมีเลขานุการสํานักงานโครงการทําหน้าที่
ช่วยเหลือในการบริ หารงาน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็ นเลิศในการบริ หารงาน
ภาครัฐ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล

6

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถในการบริ หารงานภาครัฐในลักษณะ
สหวิทยาการ
1.2.2 ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการทฤษฎี องค์ความรู ้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้
กับการบริ หารงานได้อย่างเหมาะสม
1.2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2.4 ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในงานวิจยั ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารงานภาครัฐและท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
สํารวจ ติดตามความพึงพอใจของ - รายงานผลการประเมินความพึง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ผูใ้ ช้บณั ฑิตและคุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาด - รายงานการสํารวจคุณลักษณะ
ของตลาดแรงงานและการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรง
แรงงาน
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
แรงงาน
สังคมและการเมืองของ
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
ประเทศ
- รายงานการประเมินความพึง
2. พัฒนาสื่ อ อุปกรณ์การเรี ยน ขออนุมตั ิงบประมาณจากทาง
พอใจของอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับสื่ อ
การสอนที่ทนั สมัย ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจัดหาสื่ อ อุปกรณ์
การเรี ยนการสอน เพื่อให้อาจารย์ และอุปกรณ์จดั การเรี ยนการสอน
สอดคล้องกับจํานวนผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนสามารถนําไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- รายงานการสํารวจหนังสื อเอกสาร
3. จัดหาหนังสื อ เอกสารตํารา จัดทําแผนการจัดซื้ อหนังสื อ
เอกสารตําราที่ทนั สมัย ให้
ตําราในห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
สําหรับการเรี ยนการสอนที่
แผนการจัดซื้อ
ทันสมัย ครบถ้วนสอดคล้อง ห้องสมุดดําเนินการจัดซื้ อ
กับจํานวนผูเ้ รี ยน
4. พัฒนาอาจารย์
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ดา้ นการ - รายงานการดําเนิ นงานตาม
จัดการเรี ยนการสอนและเพิ่มพูน แผนพัฒนาอาจารย์
ทักษะ ประสบการณ์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการจัดการเรี ยนการสอน
วัน-เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริ ญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อาจมีพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่เพียงพอในเรี ยนตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใน
ระยะแรก
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
การปรับพื้นฐานความรู ้สาํ หรับผูท้ ี่ไม่จบปริ ญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ที่จะกําหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาปรับพื้นฐานก่อน
หรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็นสมควร
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
จํานวนนักศึกษาแยกแต่ ละปี การศึกษาและแผนการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
พ.ศ.
ข ก2 ข ก2
ข ก2
ข ก2
ข
แผนการศึกษา ก 2
ชั้นปี ที่ 1
20 20 10
10 10
10 10
10
ชั้นปี ที่ 2
20 10
10 10
10 10
10
20 40 20
20 20
20 20
20
รวม
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2554
1,200,000
518,520
1,718,520

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2,400,000 2,400,000 2,400,000
534,060
550,080
566,580
2,934060 2,950,080 2,966,580

2558
2,400,000
583,560
2,983,560

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

1,298,520 1,337,460
244,000 524,000
368,504
482,692

1,337,576
632,000
441,915

1,418,880
632,000
450,176

1,461,408
632,000
458,681

1,911,024

2,451,491

2,501,056

2,552,086

2554

2555

2,344,152
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

300,000
300,000
2,211,024
20
110,551

552,000
552,000
2,896,152
40
72,403

200,000
200,000
2,651,491
40
66,287

2557

2558

200,000
200,000
2,701,056
40
67,526

200,000
200,000
2,752,086
40
68,802

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมว่า ด้วยการเที ย บโอนผลการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร
แบ่งออกเป็ น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1. แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา จํานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 38
หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
26
หน่วยกิต
วิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
22
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
- บังคับเลือก
1
หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน
3
หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
38
หน่วยกิต
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ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึ กษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิ ตวิทยาลัยกําหนด ผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดจะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
4125101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
รายวิชาตามหลักสู ตร
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ให้เรี ยนรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ดังนี้
วิชาบังคับ ไม่ น้อยกว่า
22 หน่ วยกิต
9008101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Theory of Public Administration
9008202 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
9008203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
9008204 การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budget Management
9008305 ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Economic, Social and Political Systems
9008306 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
4(4-0-8)
Public Administration Research Methodology
9008307 หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
3(3-0-6)
ในการบริ หารงาน
Good Governance Morals and Ethics for Administration
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วิชาเลือก
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9001506

9001202
9001303
9001404
9001405

1

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

3

หน่ วยกิต

การนํานโยบายไปปฏิบตั ิและการประเมินผล
Policy Implementation and Evaluation
การวางแผน การวิเคราะห์และการบริ หารโครงการ
Project Planning, Project Analysis and Management
การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
Development of Public Policy in Thailand
การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
Crisis and Disaster Management
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9002505

หน่วยกิต

สัมมนานโยบายสาธารณะ
Seminar in Public Policy

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9001101

4

1

สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Administration

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

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
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เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9002101
9002202
9002303
9002404

9003102
9003203
9003204
9003305

1

สัมมนาการบริ หารงานคลังและงบประมาณ
Seminar in Fiscal and Budget Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9003101

หน่ วยกิต

การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและการเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน 3(3-0-6)
Performance Management and Effectiveness Improvement
การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Competency Assessment and Human Capital Development
การบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Administration

กลุ่มวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9003507

3

3

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

หน่ วยกิต

การบริ หารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
Monetary Policy and Financial Institution Administration
การบริ หารการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Administration
การบริ หารนโยบายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Policy Administration
ระบบงบประมาณ
3 (3-0-6)
Budgeting System
รายจ่ายสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Expenditure
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9003406

การบริ หารการลงทุนสาธารณะ
Public Investment Administration

กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9004510

9004202
9004303
9004404
9004405
9004506
9004507
9004508
9004509

1

สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
Seminar in Local Government

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9004101

3 (3-0-6)

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

3

หน่ วยกิต

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Theory of Local Government
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Public Administration Principles and Local Management
การบริ หารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
การบริ หารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ น 3(3-0-6)
Personnel Management and Local Human Resource Development
การกระจายอํานาจและการเพิ่มอํานาจท้องถิ่น
3(3-0-6)
Decentralization and Local Empowerment
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Socio-Economics and Politics
ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Good Governance and Local Government
การบริ หารและการปกครองส่ วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Studies of Local Government and Administration
การปกครองท้องถิ่นของไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Government
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กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9005507

สัมมนาการบริ หารงานยุติธรรม
Seminar in Justice Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9005101
9005102
9005203
9005304
9005405
9005506

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

3

หน่ วยกิต

ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
3(3-0-6)
Criminological Theory of Crime Control
ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
History of Criminological Thought
นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Criminal Policy and National Development
การบริ หารงานยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Innovation in Judicial Process
การบริ หารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)
Administration of Judicial Subsystem

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9006508

1

1

สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน
Seminar in Public and Private Sector Management

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
3
9006101
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Sector Management

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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9006102
9006203
9006304
9006405
9006506
9006507

ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Theory
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
การบริ หารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยคุ ใหม่
3(3-0-6)
Modern Human Capital Administration and Development
เทคนิคการบริ หารงาน
3(3-0-6)
Administration Technique
การบริ หารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Administration
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9007505

9007302
9007404

หน่ วยกิต

สัมมนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
Seminar in New Public Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9007301

1

1(0-2-1)

3

หน่ วยกิต

การบริ หารงานตามแนวพุทธ
Administration Through Buddhist Principle
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Management of Local Wisdom and Culture

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิทยานิพนธ์
9008508
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

2. แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระ จํานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
32
หน่วยกิต
วิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
22
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
หน่วยกิต
- บังคับเลือก
1
หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน
9
หน่วยกิต
2. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า
38
หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิ ตวิทยาลัยกําหนด ผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดจะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
4125101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
รายวิชาตามหลักสู ตร
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ให้เรี ยนรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ดังนี้
วิชาบังคับ ไม่ น้อยกว่า
9008101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
Theory of Public Administration
9008202 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

22 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9008203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
9008204 การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budget Management
9008305 ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
Thai Economic, Social and Political Systems
9008306 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Research Methodology
9008307 หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในการบริ หารงาน
Good Governance Morals and Ethics for Administration
วิชาเลือก
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9001506

9001202
9001303

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)

หน่วยกิต

1

หน่ วยกิต

สัมมนานโยบายสาธารณะ
Seminar in Public Policy

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9001101

10

3(3-0-6)

1(0-2-1)

9

หน่ วยกิต

การนํานโยบายไปปฏิบตั ิและการประเมินผล
Policy Implementation and Evaluation
การวางแผน การวิเคราะห์และการบริ หารโครงการ
Project Planning, Project Analysis and Management
การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
Development of Public Policy in Thailand

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9001404
9001405

การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
Crisis and Disaster Management
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9002505

9002202
9002303
9002404

1

9

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

หน่ วยกิต

การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและการเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน 3(3-0-6)
Performance Management and Effectiveness Improvement
การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Competency Assessment and Human Capital Development
การบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Administration

กลุ่มวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9003507

3(3-0-6)

สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9002101

3(3-0-6)

1

สัมมนาการบริ หารงานคลังและงบประมาณ
Seminar in Fiscal and Budget Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า

9

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

หน่ วยกิต
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9003101
9003102
9003203
9003204
9003305
9003406

การบริ หารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
Monetary Policy and Financial Institution Administration
การบริ หารการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Administration
การบริ หารนโยบายภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Policy Administration
ระบบงบประมาณ
3 (3-0-6)
Budgeting System
รายจ่ายสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Expenditure
การบริ หารการลงทุนสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Investment Administration

กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9004510

สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
Seminar in Local Government

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9004101
9004202
9004303
9004404

1

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

9

หน่ วยกิต

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Theory of Local Government
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Public Administration Principles and Local Management
การบริ หารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
การบริ หารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ น 3(3-0-6)
Personnel Management and Local Human Resource Development
20

9004405

การกระจายอํานาจและการเพิ่มอํานาจท้องถิ่น
3(3-0-6)
Decentralization and Local Empowerment
9004506
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Socio-Economics and Politics
9004507
ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Good Governance and Local Government
9004508
การบริ หารและการปกครองส่ วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Studies of Local Government and Administration
9004509
การปกครองท้องถิ่นของไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Government
กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
1
หน่ วยกิต
9005507

สัมมนาการบริ หารงานยุติธรรม
Seminar in Justice Administration

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9005101
9005102
9005203
9005304
9005405
9005506

1(0-2-1)

9

หน่ วยกิต

ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
3(3-0-6)
Criminological Theory of Crime Control
ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
History of Criminological Thought
นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Criminal Policy and National Development
การบริ หารงานยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Innovation in Judicial Process
การบริ หารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)
Administration of Judicial Subsystem
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กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9006508

สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน
Seminar in Public and Private Sector Management

เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9006101
9006102
9006203
9006304
9006405
9006506
9006507

9

หน่ วยกิต
1(0-2-1)

หน่ วยกิต

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Public and Private Sector Management
ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
การบริ หารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยคุ ใหม่
3(3-0-6)
Modern Human Capital Administration and Development
เทคนิคการบริ หารงาน
3(3-0-6)
Administration Technique
การบริ หารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Administration
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System

กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
บังคับเลือก ไม่ น้อยกว่า
9007505

1

สัมมนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
Seminar in New Public Administration

1

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
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เลือกเรี ยน ไม่ น้อยกว่า
9007301
9007302
9007404

9

หน่ วยกิต

การบริ หารงานตามแนวพุทธ
Administration Through Buddhist Principle
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Management of Local Wisdom and Culture

การค้ นคว้ าอิสระ
9008408
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

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

6 หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง

บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา
บ่งบอกถึงหมวดวิชา
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
หมายเหตุ
เลขตัวที่

1-3
4
5
6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บ่งบอกถึงกลุ่มวิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย (1 - 5)
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

4 บ่งบอกลักษณะกลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
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2
3
4
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาการบริ หารงานคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มวิชาการบริ หารงานยุติธรรม
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
รายวิชาบังคับ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

3.1.3 แผนการศึกษา : หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

แผน ก แบบ ก 2
รหัส
9008101
9008202
9008203
1555101

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  เป็ นรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต

รหัส
9008204
9008305
9008306
4125101

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  เป็ นรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
รวม 10 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
9008307

9008508

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
3(3-0-6)
วิชาเลือกบังคับ
1(0-2-1)
วิชาเลือกเรี ยน
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์
6
รวม 13 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
9008508

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์

น(ท-ป-ค)
6
รวม 6 หน่ วยกิต
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แผน ข
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
9008101
9008202
9008203
1555101

ชื่อวิชา
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  เป็ นรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
9008204
9008305
9008306
4125101

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  เป็ นรายวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
รวม 10 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
9008307

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
3(3-0-6)
วิชาเลือกเรี ยน
3(3-0-6)
วิชาเลือกเรี ยน
3(3-0-6)
วิชาเลือกเรี ยน
3(3-0-6)
รวม 12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
9008408

ชื่อวิชา
วิชาเลือกบังคับ
การค้นคว้าอิสระ

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
6
รวม 7 หน่ วยกิต
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
วิชาบังคับ

9008101

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Theory of Public Administration
ศึ ก ษาวิ ว ฒ
ั นาการ ขอบข่ า ย สถานภาพ และแนวการศึ ก ษารั ฐ ประศาสนศาสตร์
กระบวนทัศ น์ ท างรั ฐประศาสนศาสตร์ ใ นยุค สมัย ต่า ง ๆ ตั้ง แต่อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั ลัก ษณะการนํา
แนวคิด ทฤษฎี ของแต่ละกระบวนทัศน์มาใช้ในการบริ หารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสน
ศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ แนวโน้มทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
9008202
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของ
ปรั ช ญา แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ กระบวนการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์
กรณี ศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการศึกษา
เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารงานบุคคล
9008203
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ศึกษาแนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบาย ตัวแบบที่เกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายสาธารณะ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ การประเมินผลนโยบาย หลักการ
วางแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบตั ิ ปั ญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบาย
และการวางแผน กรณี ศึกษานโยบายสาธารณะและการวางแผนของรัฐบาล
9008204
การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budget Management
ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการบริ หารและระบบการเงิน การคลัง
และงบประมาณของประเทศ โดยเน้น ศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารรายรั บ รายจ่ า ยของรั ฐ บาล ตลอดจน
ผลกระทบของภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ ศึกษานโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการบริ หาร
และบทบาทของสถาบันการเงิ นที่ มีต่อการพัฒนาประเทศ ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลังและ
งบประมาณ
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9008305

ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Economic, Social and Political Systems
ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ โครงสร้างเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบ
การเมืองไทย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่มีผลต่อการบริ หาร และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
9008306
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
4(4-0-8)
Public Administration Research Methodology
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท้ งั เชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจยั ซึ่ งครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปั ญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจยั การกําหนดประชากร
และวิธีการสุ่ มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือการวิจยั การทดสอบเครื่ องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิ ติการวิจยั การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุ ณภาพ การเขียนรายงานการวิจยั จรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการวิจยั รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิเขียน
โครงร่ างการวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดทําวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
9008307
หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
3(3-0-6)
Good Governance Morals and Ethics for Administration
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
ปั ญหาจากการขาดธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน รู ปแบบและวิธีการในการ
นํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การบริ หารงาน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละการพัฒนาจิ ตใจแก่ พ นัก งานใน
องค์การ

วิชาเลือก

กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
9001101
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิและการประเมินผล
3(3-0-6)
Policy Implementation and Evaluation
ศึกษาขอบเขต ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ ประสบการณ์
ของการนํานโยบายไปปฏิ บ ตั ิ ในแต่ล ะประเภทและสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในการนํา
นโยบายไปปฏิ บ ัติ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ โดยเน้ น การนํา นโยบายไปปฏิ บ ัติ และ
ประสบการณ์ ข องประเทศไทยเป็ นกรณี ต ัว อย่า ง ศึ ก ษาถึ ง การประเมิ น นโยบายสาธารณะโดย
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ครอบคลุ ม ทั้ง การประเมิ นสภาวะแวดล้อม การประเมิ น ปั จจัย นํา เข้า การประเมิ นกระบวนการ
การประเมินผลลัพธ์ โดยมุ่งถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของนโยบาย
9001202
การวางแผน การวิเคราะห์และการบริ หารโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning, Project Analysis and Management
ศึกษาหลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง การบริ หารสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ซึ่ งรวมถึ งการวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและสัมฤทธิ ผล ศึกษาการบริ หาร
โครงการพัฒนา แนวทางในการบริ หารโครงการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ศึกษาเทคนิ ค และ
เครื่ องมือที่ใช้การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการรวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จ
9001303
การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3(3-0-6)
Development of Public Policy in Thailand
ศึกษาถึงนโยบายสาธารณะร่ วมสมัย พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
กําหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะของไทยในมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบายรายสาขา เช่ น นโยบายด้า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข
กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาการเกษตร การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและธุ รกิจขนาดเล็กและขนาด
ย่อม นโยบายด้า นพัฒนาสั ง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ นโยบายด้า นวัฒนธรรม แรงงานและ
สวัส ดิ ก ารสั ง คม ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ตลอดด้า นความสัม พันธ์ ความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศ
9001404
การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
3(3-0-6)
Crisis and Disaster Management
ศึกษาถึงนโยบายและมาตรการจัดการ การออกแบบระบบป้ องกัน การลดผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และเหตุการณ์ไม่สงบที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสงบเรี ยบร้อยของ
สาธารณะ โดยเน้นมาตรการนโยบายเชิงรุ กและการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างองค์การทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน องค์การประชาสังคม ตลอดจนความร่ วมมือกับองค์ก ารระหว่างประเทศในการ
พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่อป้ องกันปั ญหาวิกฤตการณ์ และสาธารณภัยในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
และในระยะยาว
9001405
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนํามาปรับใช้กบั หน่ วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
30

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การ
บริ หารความเสี่ ยง การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การนํากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิและการประเมินผล
กลยุทธ์ โดยมุ่งศึกษาเปรี ยบเทียบจากองค์การที่เป็ นเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในต่างประเทศ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
9001506
สัมมนานโยบายสาธารณะ
1(0-2-1)
Seminar in Public Policy
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ นโยบายรัฐบาล ปั ญหาอุปสรรคและปั จจัย
ที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จในการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ
คุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9002101
การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ การจัดการ
เพื่อให้เกิดองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และรู ปแบบการจัดการความรู ้ต่างๆ การนํากรณี ศึกษาจากองค์การ
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาสัมมนาในชั้นเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ถึงความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
รวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
9002202
การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและการเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน
3(3-0-6)
Performance Management and Effectiveness Improvement
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การผลการปฏิ บ ัติ ง านและเทคนิ ค ในการเพิ่ ม พู น
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
รู ปธรรม ศึกษาสาเหตุที่ทาํ ให้ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานตกตํ่า ศึกษาเทคนิควิธีในการลดช่องว่าง
ระหว่างผลงานที่เป็ นอยูแ่ ละผลงานที่คาดหวังในอนาคต
9002303
การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Competency Assessment and Human Capital Development
ศึกษาแนวคิ ดของสมรรถนะและการสร้ างตัวแบบสมรรถนะ การบริ หารบุคคลบน
หลักสมรรถนะ การนําเอาตัวแบบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ศึกษากระบวนการ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการบริ หารบุคคลให้ได้
คนดี คนเก่ง เทคนิ คการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางแผนและการพัฒนาสายอาชี พ รวมถึ ง
เทคนิคการฝึ กอบรมและการประเมินผลการเรี ยนรู ้แบบใหม่
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9002404

การบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Administration
ศึ กษาแนวคิ ดหลักการในการกําหนดค่า ตอบแทน ประเภทค่ าตอบแทนแบบต่างๆ
รวมทั้ง สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ต่ า งๆ รางวัล ประเภทที่ เ ป็ นตัวเงิ น และไม่ ใ ช่ ต ัวเงิ น รวมทั้ง ศึ ก ษา
เครื่ องมือและวิธีการในการประเมิ นค่างานและกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน เช่ น การให้คะแนน
การจําแนกงาน
9002505
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1(0-2-1)
Seminar in Human Resource Administration
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ปั ญหาอุปสรรคและปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็ จของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ภาครัฐและเอกชนคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
ของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ
9003101
การบริ หารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Policy and Financial Institution Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเงิน นโยบายการเงิน สถาบันการเงิน บทบาท โครงสร้าง
และสภาพปั ญหาของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐ
ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมทั้งการบริ หาร
นโยบายการเงิน เพื่อแก้ปัญหาในสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
9003102
การบริ หารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Administration
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน การบัญชี เพื่อการตัดสิ นใจ วิธีการระดมทุน
ในรู ปแบบต่าง ๆ แนวทางการปรับปรุ งการบริ หารการเงิน ผลกระทบจากการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจกับ
การบริ หารทางการเงิ นของรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการเงิน การบัญชี ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารทางการเงิน
9003203
การบริ หารนโยบายภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Policy Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร วัตถุประสงค์และโครงสร้างของภาษีประเภท
ต่าง ๆ โครงสร้างอัตราภาษี วิธีการประเมินภาษี ภาษีทางตรงและทางอ้อม การหลบเลี่ยงและการหนี
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ภาษี องค์ประกอบของระบบภาษี ตลอดจนผลกระทบโดยทัว่ ไปของภาษี การบริ หารการจัดเก็บภาษี
และการกําหนดนโยบายภาษีอากรในด้านต่าง ๆ ในการบริ หารงานในองค์การ
9003204
ระบบงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgeting System
ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการงบประมาณ ทิ ศทางและโครงสร้ างของ
งบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณและการบริ หารงบประมาณ การ
เปรี ยบเทียบระบบงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ปั ญหาอุปสรรคในการ
จัดทํางบประมาณและการบริ หารงบประมาณในปั จจุบนั แนวทางแก้ไขการจัดทํางบประมาณให้เกิ ด
ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
9003305
รายจ่ายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Expenditure
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี การใช้จ่ายของรัฐบาล ที่เป็ นเครื่ องมือทางการคลังควบคู่กบั
การหารายได้ของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ทั้งในด้านการส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโต และการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม
9003406
การบริ หารการลงทุนสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Investment Administration
การวิเคราะห์ความคุม้ ทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรู ปแบบ
ของการลงทุ น สาธารณะ การระดมเงิ น ทุ น เพื่ อ การลงทุ น ในโครงการสาธารณะ การวิ เ คราะห์
ผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะ เช่น การลงทุนในโครงการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ว่าก่อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจต่อความต้องการของประชาชน
9003507
สัมมนาการบริ หารงานคลังและงบประมาณ
1(0-2-1)
Seminar in Fiscal and Budget Administration
สัม มนาแนวคิ ด ทฤษฎี การบริ หารงานคลังและงบประมาณ ปั ญหาอุ ปสรรคและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการบริ หารงานคลังและงบประมาณ คุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิ
บาลของผูป้ ฏิ บ ตั ิงานด้านการบริ หารงานคลังและงบประมาณ รวมทั้งการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ก ับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
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กลุ่มวิชาการปกครองท้ องถิ่น
9004101
ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Theory of Local Government
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการปกครองท้องถิ่น โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมถึ งมิติ
ต่างๆ ของการจัดการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ระบบการ
ปกครองท้อ งถิ่ น ในลัก ษณะต่ า งๆ รู ป แบบ และขนาดของหน่ ว ยปกครองท้อ งถิ่ น โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบการปกครองท้องถิ่นและการปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ่ นกับ
ชุมชนและเมือง ตลอดจนศึกษารู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จในการปกครองท้องถิ่น
9004202
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Public Administration Principles and Local Management
ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการนําหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้กบั
กระบวนการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะแนวคิดการจัดการภาครั ฐ
สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ที่จะนํามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
การนํากรณี ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เคยใช้อย่างได้ผลมาแล้วมาศึกษา
9004303
การบริ หารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ของการบริ หารการคลังท้องถิ่ น ทั้งในมิติการจัดการ รายได้
และรายจ่ า ย การพึ่ ง ตนเองทางการคลัง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการคลัง และเศรษฐกิ จ ท้อ งถิ่ น
การงบประมาณท้องถิ่ น ระเบียบและขั้นตอนต่างๆที่ใช้ปฏิ บตั ิจริ งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ปัจจุบนั
9004404
การบริ หารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Personnel Management and Local Human Resource Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ น
กระบวนการ รู ปแบบ เทคนิ ควิธีการต่างๆ ปั ญหาสําคัญและแนวทางแก้ไขในการบริ หารงานบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9004405
การกระจายอํานาจและการเพิ่มอํานาจท้องถิ่น
3(3-0-6)
Decentralization and Local Empowerment
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการกระจายอํานาจ การเพิ่มอํานาจ รู ปแบบและ
แนวทางการกระจายอํานาจและเพิ่มอํานาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการปกครอง
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ตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอํานาจ การเพิ่มอํานาจกับมิติการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ เช่ น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น การสร้างความรับผิดชอบเพื่อให้
การใช้อาํ นาจการปกครองท้องถิ่นเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง รวมทั้ง
การศึกษากรณี ศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในการกระจายอํานาจและเพิม่ อํานาจแก่ทอ้ งถิ่น
9004506
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Socio-Economics and Politics
ศึกษาระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น ในฐานะที่ปัจจัยเหล่านี้เป็ นบริ บท
สําคัญในการปกครองท้องถิ่น เช่น การศึกษาระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับปั จเจกบุคคล
ในระดับครั วเรื อน รวมทั้งการศึกษามิติความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
ระบบการเมืองของท้องถิ่นกับระดับชาติ
9004507
ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Good Governance and Local Government
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของหลักธรรมาภิบาล
การสร้างตัวชี้ วดั
ธรรมาภิบาล การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้กบั การปกครองท้องถิ่ น การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิ
บาลของผูน้ ํา ท้องถิ่ น และประชาชน ปั จจัย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดธรรมาภิ บ าลในการปกครองท้องถิ่ น
รวมทั้งศึกษากรณี ตวั อย่างความสําเร็ จขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
9004508
การบริ หารและการปกครองส่ วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Studies of Local Government and Administration
ศึกษาเปรี ยบเทียบการปกครองท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ กับประเทศไทย ทั้งในด้าน
รู ปแบบ การจัดโครงสร้าง ระบบการบริ หารงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่ระหว่างฝ่ ายการเมืองและ
ฝ่ ายข้าราชการ การมีส่วนร่ วมของประชาชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการปกครองท้องถิ่น
9004509
การปกครองท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
ศึกษาถึ งระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย อันประกอบด้วย พัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่ น ระบบกฎหมายเกี่ยวกับรู ปแบบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆ การจัด
โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารงานขององค์ก ร ที่ ม าและอํา นาจหน้า ที่ ข องฝ่ ายการเมื อ งและฝ่ าย
ข้าราชการ บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในปกครองท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่นและระหว่างส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน
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รวมทั้ง นํา กรณี ศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มาสั ม มนาในชั้น เรี ยนเพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง
ความสําเร็ จในการบริ หารงาน
9004510
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
1(0-2-1)
Seminar in Local Government
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีการการปกครองท้องถิ่น รู ปแบบการปกครองท้องถิ่น ปั ญหา
อุปสรรคและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการปกครองท้องถิ่น คุ ณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิ
บาลของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
9005101
ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
3(3-0-6)
Criminological Theory of Crime Control
ศึกษาทฤษฎีสหวิทยาการเกี่ยวกับอาชญากรรม โดยครอบคลุมจากนิยาม ขอบเขตและ
ประเภทของอาชญากรรม โดยเฉพาะเน้นความสําคัญของสาเหตุอาชญากรรมจากกรอบทฤษฎี ทาง
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ ผลการทดสอบ
ทฤษฎี ในสังคมตะวันออก รวมทั้งกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุ มอาชญากรรม และการ
ปฏิบตั ิต่ออาชญากรและเหยือ่ อาชญากรรม
9005102
ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
History of Criminological Thought
ศึกษาถึ งพัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดของนักทฤษฎีอาชญาวิทยา ภายใต้สํานัก
ต่างๆ โดยเริ่ มจากสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม สํานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิ ยม สํานักอาชญาวิทยาป้ องกัน
สัง คมในลักษณะครอบคลุ ม ทั้ง ในส่ วนของอาชญากร เหยื่ออาชญากรและชุ ม ชน รวมทั้ง เน้นการ
สั ง เคราะห์ แ ละบู ร ณาการ กรอบทฤษฎี ข องแต่ ล ะสํ า นัก เพื่ อ แสวงหาภาพรวมของปรากฏการณ์
อาชญากรรม
9005203
นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Criminal Policy and National Development
ศึ ก ษาถึ ง พัฒนาการของนโยบายอาญาในยุคต่า งๆ ตั้ง แต่ยุค ก่ อนการปฏิ รูป ระบบ
ราชการยุคปฏิ รูประบบราชการ ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง และยุคพัฒนาเศรษฐกิ จ โดยมุ่งศึกษา
นโยบายอาญา ทั้ง ในฐานะที่ เ ป็ นตัว แปรสาเหตุ และตัว แปรผลของการพัฒ นาประเทศ โดยให้
ความสําคัญต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
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9005304

การบริ หารงานยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
ศึกษาระบบบริ หารของหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย โดย
เน้นการวิเคราะห์สภาพปั ญหา พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งงานยุติธรรมในเชิ งบูรณาการโดย
เน้นผลลัพธ์บ้ นั ปลาย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ประชาชนและชุ มชนในการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนให้ความสนใจต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา กับระบบการเมืองไทย สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
9005405
นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Innovation in Judicial Process
ศึกษาความพยายามในการแสวงหาและทดลองนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการป้ องกันการ
ควบคุมอาชญากรรมและทุรกรรมเยาวชนตลอดจนการบําบัดฟื้ นฟูแก้ไขผูก้ ระทําผิดและการปฏิบตั ิต่อ
เหยือ่ อาชญากรรม โดยมุ่งเน้นการวางแผนการดําเนินงานและการวิจยั ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพื่อการนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
9005506
การบริ หารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Administration of Judicial Subsystem
ศึ ก ษาเจาะลึ ก เกี่ ย วกับ พัฒ นาการ เป้ าประสงค์ วัต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า งรู ป นัย
โครงสร้ างอรู ปนัย อุ ป สรรคในการดํา เนิ นงาน และแนวทางแก้ไ ขปรับ ปรุ ง ของระบบย่อย ภายใต้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ตํารวจ ทหาร ทนายความ ศาล อัยการและราชทัณฑ์ เป็ นต้น
9005507
สัมมนาการบริ หารงานยุติธรรม
1(0-2-1)
Seminar in Justice Administration
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีการบริ หารงานยุติธรรม ปั ญหาอุปสรรคและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็ จของการบริ หารงานยุติธรรม คุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
การบริ หารงานยุติธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
9006101
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Public and Private Sector Management
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี ว่า ด้วยการจัดการภาครั ฐ และภาคเอกชน การบริ ก าร
สาธารณะและธุ รกิ จของเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนในการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ความ
คล้ายคลึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ ้นส่ วน
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ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิ รูประบบราชการ แนวคิดการนํา
เทคนิคการบริ หารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่
9006102
ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Theory
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีองค์การ สิ่ งแวดล้อมองค์การ ระบบภายในองค์การ ปั จจัยที่มีผล
ต่อการออกแบบโครงสร้ า งองค์ก าร เช่ น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด ความสัมพันธ์ ระหว่า ง
โครงสร้ างองค์การและประสิ ทธิ ผลขององค์การ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบองค์การสมัยใหม่
และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การในการบริ หารงานในด้านต่าง ๆ
9006203
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาด กลยุทธ์ในการกําหนดนโยบาย การ
บริ หารงานทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่ องราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ภายใต้การ
พิจารณาถึงตลาดการค้าในประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน และตลาดการค้าต่างประเทศซึ่ งรวมถึง
การศึ กษาปั ญหา และอุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นจากพฤติก รรมและทัศ นคติของผูบ้ ริ โภค ผลกระทบจาก
กฎหมายต่ า งๆ ตลอดจนเทคนิ ค ของการบริ ห ารการตลาดตามสถานการณ์ ผ นั แปรต่ า งๆ ในการ
บริ หารงานในยุคปั จจุบนั
9006304
การบริ หารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยคุ ใหม่
3(3-0-6)
Modern Human Capital Administration and Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี การบริ ห ารคนตั้ง แต่ อ ดี ต ปั จ จุ บ ัน และอนาคต ปั จ จัย
สภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สําคัญในการ
บริ หารทุนมนุ ษย์ต้ งั แต่กลยุทธ์การวางแผนกําลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้รางวัลและสิ่ งจูงใจ
การจัดการผลการปฏิ บตั ิงานซึ่ งครอบคลุ มบทบาทของ ผูจ้ ดั การทรัพยากรมนุ ษย์ที่เปลี่ ยนแปลงไป
รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการบริ หารทุนมนุษย์ท้งั ในภาครัฐและภาคเอกชน
9006405
เทคนิคการบริ หารงาน
3(3-0-6)
Administration Technique
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ เทคนิ ค การบริ หารงานทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชน
รู ปแบบและวิธีการนํามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หาร ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความความสําเร็ จในการนําไป
ปฏิบตั ิ ศึกษากรณี ตวั อย่างความสําเร็ จในการนําเทคนิคการบริ หารงานไปใช้ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนศึกษาเทคนิคการบริ หารงานอื่น ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาขององค์กรต่าง ๆ

38

9006506

การบริ หารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารความขัดแย้ง ลักษณะและประเภทของความ
ขัดแย้ง ในระดับ บุค คล ระหว่างบุค คล และระดับองค์กร เนื่ องจากความเชื่ อ ความรู้ สึ กนึ กคิ ด การ
ประเมินค่า ความคิดเห็นแตกต่างกัน การรับรู ้แตกต่างกัน ค่านิ ยมหรื อทัศนคติแตกต่างกัน มีอคติต่อกัน
ผลประโยชน์ขดั กัน เพื่อสามารถหาแนวทางการบริ หารความขัดแย้งได้อย่างถูกวิธี
9006507
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ศึกษาการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารงาน โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมเรื่ อง
แนวคิ ด พื้นฐานเกี่ ย วกับ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัม พันธ์ ระหว่า ง
องค์การและสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การนํา
ระบบสารสนเทศไปใช้ จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม
9006508
สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน
1(0-2-1)
Seminar in Public and Private Sector Management
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐและเอกชน ปั ญ หาอุ ป สรรคและปั จจั ย ที่
ส่ งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการภาครัฐและเอกชน
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
9007301
การบริ หารงานตามแนวพุทธ
3(3-0-6)
Administration Through Buddhist Principle
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อภิ ป รายปรั ช ญา แนวคิ ด ของศาสนาพุ ท ธที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
บริ หารงาน การวิพากษ์ปัญหาในการบริ หารตามแนวปรัชญาตะวันตก การสังเคราะห์แนวคิดตามหลัก
ศาสนาพุทธมาสู่ รูปแบบที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงาน บทบาทและลักษณะ
ของผูน้ ําและผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาตามหลัก พระพุทธศาสนา การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ และการสร้ างการ
ตระหนักรู ้ในการนําหลักศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ การศึกษากรณี ตวั อย่างความสําเร็ จในการนําหลัก
ศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงาน
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9007302

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Sustainable Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบ
ยัง่ ยืน ปั ญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยที่ผ่านมา แนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารงานและการดํารงชี วิต รู ปแบบและวิธีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสร้าง
การเรี ยนรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การศึกษากรณี
ตัวอย่างความสําเร็ จตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการตามแนวพระราชดําริ
9007404
การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Management of Local Wisdom and Culture
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในด้านความ
เป็ นมา พื้นฐานความคิดความเชื่ อ รู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิ การถ่ายทอดและสื บต่อ การจัดการและ
ปรั บ ตัว เข้า กับ สภาพแวดล้อ ม การศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางในการบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษากรณี ตวั อย่างความสําเร็ จของ
การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ
9007505
สัมมนาการจัดการภาครัฐแนวใหม่
1(0-2-1)
Seminar in New Public Administration
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration) โดย
เน้นการบูรณาการแนวคิ ดการบริ หารงานตามแนวปรัชญาตะวันตกและแนวคิดการบริ หารงานตาม
ปรัชญาตะวันออก ตลอดจนศึกษาปั ญหาอุปสรรคและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
9008408

การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระในเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา ซึ่ งเรื่ องที่ศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
9008508
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
จัดทําวิทยานิพนธ์ตามหลักสู ตร แผน ก 2 โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องเป็ นเรื่ องที่อยู่
ในขอบเขตการศึกษาตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหรื อตามที่คณะกรรมการบริ หาร
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หลักสู ตรกํา หนด โดยมี อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา คณะกรรมการวิท ยานิ พ นธ์ และการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ฝึ กทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุ ปใจความสําคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึ กเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4125101
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้แ ละการสื บ ค้น ข้อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต ความรู้ เ บื้ อ งต้น ในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการบริ หารงาน การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดทําวิทยานิ พนธ์ การทําสารบัญ
และการทําบรรณานุกรมอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอผลงาน
3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ภาระการสอน ชม./ปี
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
คุณ
ลํา
การศึกษา
สาขาวิชาเอก
เลขที่บตั รประจําตัว
วิชาการ
วุฒิ
ดับ
2554 2555 2556 2557
ประชาชน
1 นายมนูญ จันทร์ สมบูรณ์
ปร.ด. สหวิทยาการ
อาจารย์ 3
3
3
3
3730600024081
3
3
3
2 นางสาวรุ่ งนภา เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์ ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น อาจารย์ 3
3730500428661
ศาสตร์
3 นายชอบวิทย์ ลับไพรี
ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น อาจารย์ 6
6
6
6
3102002235817
ศาสตร์
4 นายกรรณสิ ทธิ์ สะและน้อย ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น อาจารย์ 3
3
3
3
3100904627172
ศาสตร์
5 นายถาวร งามตระกูลชล
ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น อาจารย์ 3
3
3
3
3209900078279
ศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ – นามสกุล
คุณ
ลํา
สาขาวิชาเอก
เลขที่บตั รประจําตัว
วุฒิ
ดับ
ประชาชน
1 นายมนูญ จันทร์ สมบูรณ์
ปร.ด. สหวิทยาการ
3730600024081
2 นางสาวรุ่ งนภา เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์ ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น
3730500428661
ศาสตร์
3 นายชอบวิทย์ ลับไพรี
ปร.ด. รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น
3102002235817
ศาสตร์

ตําแหน่ง
วิชาการ

ภาระการสอน ชม./ปี
การศึกษา
2554 2555 2556 2557

อาจารย์

3

3

3

3

อาจารย์

3

3

3

3

อาจารย์

6

6

6

6

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่ มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
หลักสู ตรกําหนดให้นกั ศึกษาที่เลื อกเรี ยน แผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนรายวิชา
วิท ยานิ พ นธ์ โดยหัวข้อ วิท ยานิ พ นธ์ จะต้องเป็ นเรื่ องที่ อยู่ใ นขอบเขตการศึ ก ษาตามหลัก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนด โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการวิทยานิ พนธ์และการสอบวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หลักสู ตรกําหนดให้นกั ศึกษาที่เลือกเรี ยน แผน ข จะต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
โดยศึกษาค้นคว้าอิสระในเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะนําดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งเรื่ องที่
ศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยั เพื่อนําข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาวิจยั ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ รวมทั้งสามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อ
เผยแพร่ ได้
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5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับการแผน ข
5.4 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข รายวิชาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 จัดทําแผนกําหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.5.2 อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาให้ค าํ ปรึ กษาในการเลื อกหัวข้อ การจัดทํา โครงร่ างวิจยั และ
กําหนดการดําเนินการ
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อรายงานผลความ
คืบหน้าการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูเ้ รี ยนยืน่ เรื่ องเพื่อขอเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
5.6.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
5.6.3 ผูเ้ รี ยนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยคณะกรรมการสอบ
5.6.4 ผูเ้ รี ยนปรับปรุ งการแก้ไขผลการศึกษา (ในกรณี คณะกรรมการสอบเห็นว่าสมควร
ปรับปรุ งแก้ไข)
5.6.5 ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ในกรณี วทิ ยานิพนธ์)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่ องบุคลิกภาพของผูน้ าํ ที่จะต้องวางตัวให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาและบุคคลทัว่ ไป โดยสอดแทรกไว้ใน
รายวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นวิชาพื้นฐานบังคับที่
ทุกคนต้องเรี ยน รวมทั้งการสอดแทรกไว้ในกิจกรรมปัจฉิ ม
นิเทศ ก่อนที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มเพื่อทํารายงานหรื อการระดม
ความคิด ตลอดจนกําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอ
รายงานหรื อความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษา
ได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็ นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามี
ความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา
เข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน เสริ ม
ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
หลักสู ตรการศึกษาจะมีรายวิชา หลักธรรมาภิบาล หลัก
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงานในการบริ หารงาน
เป็ นวิชาพื้นฐานบังคับ ที่จะให้ความรู ้ การสร้างการตระหนักรู้
ถึงคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิ โดยถือ
เป็ นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการบริ หารงานในยุคปั จจุบนั
ทั้งนี้อาจารย์ผสู ้ อนจะกําหนดให้มีกิจกรรมร่ วมกันในการ
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
อย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่
เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ ท้ งั 6 ข้อ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 6 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
44

ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดย
เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
(3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องรู ้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการขององค์กรและทาง
สังคมรวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสน
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ศาสตร์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์
(4) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง
(5) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรี ยน ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
ใช้ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้น หลัก การทางทฤษฎี และ
อธิ บายเชื่ อมโยงกับการปฏิ บตั ิงานจริ ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
ของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิช านั้น ๆ นอกจากนี้ อาจจัด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
สถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึ กษาแล้ว ดัง นั้นนักศึ กษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับ คุ ณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้น
ให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง
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ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญา
ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสถานการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา
อธิ บายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรี ยนมา หลี กเลี่ ยง
ข้อสอบที่เป็ นการเลื อกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาํ ถามเกี่ ยวกับ
นิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
(1) จัดทํารายงานกรณี ศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาจากปั ญหาจาก
หน่วยปฏิบตั ิจริ ง แล้วนํามาวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยนําองค์ความรู ้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มาประยุกต์ใช้
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่ น ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มา
ก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา
ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ กลุ่ ม คนต่ า ง ๆ เป็ นเรื่ อ งจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นั้น อาจารย์ต้อ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอน โดยเฉพาะการ
เรี ยนในรายวิชาบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรง ดังนี้

47

(1) สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอํา นวยความสะดวกในการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ งั ส่ ว นตัวและ
ส่ วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มี ค วามรั บ ผิด ชอบการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ท้ ัง ของตนเองและทางวิช าชี พ อย่า ง
ต่อเนื่อง
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ก ารสอนที่ มี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมให้มี ก ารทํา งานเป็ นกลุ่ ม การทํา งานที่ ต้อ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื่ นข้า มหลัก สู ตร หรื อต้องค้นคว้า หาข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ บุคคลอื่ น หรื อผูม้ ี
ประสบการณ์ โดยมี ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงาน
ได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการวิจยั ที่สามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้นหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา หรื อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั มาประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่น ในการนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรื อเทคโนยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้ อาจทําได้ในระหว่า งการสอน โดยอาจให้นักศึ กษาแก้ปั ญหา
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อนัก ศึ ก ษาในชั้นเรี ย น อาจมี ก ารวิจ ารณ์ ใ นเชิ ง วิช าการระหว่า งอาจารย์แ ละกลุ่ ม
นักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึ กษาได้วิเคราะห์ กรณี ศึกษา (case
study) จากการปฏิ บตั ิงานจริ งและนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยมีการนําตัวแบบหรื อทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและ มีเหตุมีผล
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติวจิ ยั ที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
(2) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงานกรณี ศึกษา และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาอิสระ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็ นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุถึงความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง ซึ่ งบางรายวิชาอาจไม่นาํ สู่ ผล
การเรี ยนรู้บางเรื่ องก็ได้
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายสาเหตุของปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ มีเหตุมีผล
ทางวิชาการ รวมทั้งสามารถนําองค์ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ มาประยุกต์ในการเสนอแนะ
แนวการแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการ รวมทั้งการนํามาประยุกต์ใช้
(4) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา และเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวฒั น์
(6) สามารถบูรณาการความรู ้ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปั ญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถรวบรวม ประมวล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างองค์รวม
(3) สามารถประยุกต์องค์ความรู ้ในเชิงทฤษฎีสู่ภาคการปฏิบตั ิจริ ง ได้อย่างเหมาะสม
(4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทางความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนด
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการวิจยั ที่สามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้นหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหา หรื อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา
(3) สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่น ในการนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเหมาะสม
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มคอ.2

รายวิชาบังคับ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

9008101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
9008202 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

O     O         O  O O   O 
                O O    



900 8203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

O   O O O           O O    



O  O              O O    



  O

  

          O O



 O O

  

          O

900 8204

การบริ หารงานคลังและ
งบประมาณ

9008305 ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทย
9008306 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

   O



       



รายวิชาบังคับ
รายวิชา

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

9008307 หลักธรรมาภิบาลและหลัก
        O O       O     O
คุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารงาน

O

53

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9001101

9001405

การนํานโยบายไปปฏิบตั ิและ
การประเมินผล
การวางแผน การวิเคราะห์และ
การบริ หารโครงการ
การพัฒนานโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทย
การจัดการวิกฤตการณ์และ
สาธารณภัย
การบริ หารเชิงกลยุทธ์

9001506

สัมมนานโยบายสาธารณะ

9001202
9001303
9001404

2

3

4

5

2. ความรู้

6

   O O 

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

          O O

   



O  O   O           O O    

O 

   O  O

        O  O O

     O

          O

O  O O



    O



O  O   O           O     



     

          O O
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9002101

การจัดการความรู ้และองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้
9002202 การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและ
การเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน
9002303 การประเมินสมรรถนะและการ
พัฒนาทุนมนุษย์
9002404 การบริ หารค่าตอบแทน
9002505

สัมมนาการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

O    



O  O   O           O O    



  O

   



O  O   O           O O    



     

  

     

          O

          O O

          O O
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการบริ หารงานคลังและงบประมาณ
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

3

4

5



          O O

   





          O O

   





          O O

   





          O O

   



O                O O    



การบริ หารการลงทุนสาธารณะ O                O O    
9003507 สัมมนาการบริ หารงานคลังและ
                O O    
งบประมาณ



9003305
9003406

รายจ่ายสาธารณะ

3

4

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1

การบริ หารนโยบายการเงินและ
    
สถาบันการเงิน
9003102 การบริ หารการเงิน
    
9003203 การบริ หารนโยบายภาษีอากร     
9003204 ระบบงบประมาณ
    

2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

6

9003101

2

2. ความรู้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9004101
9004202
9004303
9004404

ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ และ
การจัดการท้องถิ่น
การบริ หารการคลังท้องถิ่น

การบริ หารงานบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
9004405 การกระจายอํานาจและการเพิ่ม
อํานาจท้องถิ่น
9004506 เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ท้องถิ่น
9004507 ธรรมาภิบาลกับการปกครอง
ท้องถิ่น

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

O  O   O           O O    



O  O   O           O O    



  O

  

          O O

   



     

          O O

   



O  O   O           O O    



  O

  O

          O O

   



     

          O O
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9004508

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

การบริ หารและการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
9004509 การปกครองท้องถิ่นของไทย

O O O   O           O O    



O     O           O O    



9004510

     

สัมมนาการปกครองท้องถิ่น

          O O
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการบริ หารงานยุติธรรม
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9005101
9005102
9005203
9005304
9005405
9005506
9005507

2

3

ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการ
  O
ควบคุมอาชญากรรม
ประวัติแนวคิดของทฤษฎี
  O
อาชญาวิทยา
นโยบายอาญากับการพัฒนา
  O
ประเทศ
การบริ หารงานยุติธรรมทาง
  O
อาญา
นวัตกรรมในกระบวนการ
  O
ยุติธรรม
การบริ หารงานภายใต้ระบบ
  O
ย่อยของกระบวนการยุติธรรม
สัมมนาการบริ หารงานยุติธรรม   

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

  

          O

    



  

          O

    



  

          O

    



  

          O

    



  

          O

    



  

          O

    



  

          O O
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ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9006101 การจัดการภาครัฐและภาค
เอกชน
9006102 ทฤษฎีองค์การ

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

     O

          O O

   



     O

          O O

   



     O

          O O

   



     O

          O O

   



     O

          O

    



     O

          O

    



9006507 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                  O    
9006508 สัมมนาการจัดการภาครัฐและ
                O O    
เอกชน



9006203

การจัดการการตลาด

900 6304 การบริ หารและการพัฒนาทุน
มนุษย์ยคุ ใหม่
9006405 เทคนิคการบริ หารงาน
9006506

การบริ หารความขัดแย้ง
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ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐในยุคหลังสมัยใหม่
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9007301 การบริ หารงานตามแนวพุทธ
9007302 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
9007404 การจัดการภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
9007505 สัมมนาการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

     

          O O

   



     

          O O

   



     

          O O

   



     

          O O

   

 

61

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก
O
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

9008408
9008508
1555101

การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
4125101 คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

2

3

4

5

2. ความรู้

6

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5

6

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
บุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

     

          O O

      



     

          O O

      



O  O O O O       O O  O   O O  
  O

O             O  O O  

 O

O  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการวัดและประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้อาจารย์ผสู้ อนนําผลการสอบของนักศึกษาในระดับ
รายวิชา มาพิจารณาทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
การทวนสอบในระดับหลักสู ตร ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนําผลการเรี ยนของ
นักศึกษาทั้งหมด มาวิเคราะห์ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุ งและ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จะเน้นการทําวิจยั
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่ องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร โดยการวิจยั จะดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบ
ถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 2 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต การประเมิน
จากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจในด้า น
ความรู ้ ความพร้ อ ม และคุ ณ สมบัติ ด้า นอื่ น ๆ ของบัณ ฑิ ต ที่ เ ข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ใน
สถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยน และคุ ณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
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(6) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ซ่ ึ ง เช่ น จํานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร
ที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้
3.1.1 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
3.1.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
3.1.3 สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร
3.1.4 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรี ยนไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรื อเทียบเท่า
3.1.5 สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1.6 สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์หรื อสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายและ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding)
แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ แสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมหรื อหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
สาขาวิชากําหนด
3.2.3 ให้นัก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น ยื่น คํา ร้ อ งแสดง ความจํา นงขอสํา เร็ จ
การศึ กษาต่อส่ วนทะเบี ยนและประเมิ นผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
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(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุ นด้านการศึกษา
ต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการ
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะดําเนินในลักษณะโครงการปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
มี ผูอ้ าํ นวยการโครงการปริ ญ ญาโทรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบดํา เนิ น การบริ ห าร
หลักสู ตร และมี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบตั ิ ผู ้อ ํา นวยการโครงการจะวางแผนการจัด การเรี ยนการสอนร่ ว มกับ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย - พัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นที่
ยอมรับด้านมาตรฐาน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
วิชาการทางด้านรัฐ
สามารถก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ
ประศาสนศาสตร์
ในการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ ๆ ทางด้านรัฐประศาสน - มีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
5 ปี
ศาสตร์

การประเมินผล
- หลักสู ตรได้รับการประเมิน
จากผูท้ รงคุณวุฒิทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ วา่ ได้
มาตรฐานทางวิชาการ
- หลักสู ตรได้รับการประเมิน
จากบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา
และแหล่งประกอบการผูใ้ ช้
บัณฑิต
2. แผนพัฒนานักศึกษาให้เกิด - จัดสัมมนาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ - ประเมินความรู ้ความเข้าใจ
และทักษะที่ได้รับจากการ
นักศึกษา คณาจารย์และ
ความใฝ่ รู ้ มีความสามารถใน
สัมมนาและการศึกษาดูงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกได้
ด้านวิชาการ ที่สามารถนํา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การ
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ซ่ ึ งกัน
ปฏิบตั ิงานจริ งได้
และกัน รวมทั้งการศึกษาดู
งานแหล่งปฏิบตั ิงานจริ ง
- จัดทําแผนการพัฒนาอาจารย์ - รายงานผลการพัฒนาอาจารย์
3. พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนให้มี
รายบุคคล
โดยการส่ งเสริ มการศึกษา
ความรู ้ทางวิชาการที่ทนั สมัย
ต่อ ประชุม อบรมและการ
และสามารถเชื่อมโยง
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
วิชาการกับภาคปฏิบตั ิจริ งได้
การศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการ
สอน รวมทั้งการทําวิจยั หรื อ
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
-มีแผนยุทธศาสตร์และ
4. พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ - จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ใน
แผนปฏิบตั ิการรายปี
การบริ หารงานทั้งในเรื่ อง
บริ หารหลักสู ตร
แผนการดําเนิ นงาน บุคคล
และงบประมาณ รวมทั้งมี
แผนปฏิบตั ิการรายปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรี ย นการสอนในชั้น เรี ย นและสร้ า งสภาพแวดล้อ มให้เ หมาะสมกับ การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ตํา รา และการสื บค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาตามหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้ จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุ น
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้ อหนัง สื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิช าจะมี ส่ วนร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อหนัง สื อ
ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่ วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าหอสมุดกลาง รวมทั้งประเมินความ
พอเพี ย งของหนัง สื อ ตํา รา ทั้ง นี้ จะขอให้ท างเจ้า หน้า ที่ ห้องสมุ ด ประสานงานกับ ร้ า นจํา หน่ า ย
หนัง สื อต่ า ง ๆ ส่ ง รายการหนัง สื อ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรและคณาจารย์ผูส้ อน
คัดเลือกในการเสนอจัดซื้ อเป็ นประจําทุกปี
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งควรมีประสบการณ์และสามารถสอนเป็ นทีมได้
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์ผสู้ อน จะประชุมร่ วมกันในการวางแผน
จัดการเรี ยนการสอน ประเมิ นผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
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ข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
(1) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทาํ ได้เฉพาะหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญพิเศษ
หรื อกรณี ขาดแคลนอาจารย์
(2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน
(3) โครงการเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตรง
ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(4) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายเทอมการศึกษาเป็ นอย่าง
น้อย
(5) จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทําหน้าที่งานเลขานุการและ
ธุ ร การ โดยบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น จะต้อ งมี วุฒิ ห รื อ ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาระงานที่
รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนจะต้องรับการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบตั ิงานและจะได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มความรู ้ และทักษะในการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น งานธุ รการ งานบริ หารงาน
สํานักงาน งานฝึ กอบรม งานการเงิน งานพัสดุจดั ซื้ อจัดจ้าง เป็ นต้น
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ โดยอาจารย์จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชา
การให้แก่นกั ศึกษารวมทั้งกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษา
ได้ ในส่ วนของการขอปรึ กษาด้านอื่นนอกเหนื อจากทางวิชาการ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจํา
โครงการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํานักศึกษาทุกวัน
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่ นักศึ ก ษามี ค วามสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จะมีการสํารวจความต้องการจํานวนแรงงานมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เชิงปริ มาณ)
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (เชิงคุณภาพ) เพื่อนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการสํารวจข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ปี การศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3


(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร



(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)



(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา



(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา


(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีทแ่ี ล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
























หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนนั้น พิจารณาจากตัว
ผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา
การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะมีการประชุม
คณาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และขอคําแนะนําในการประเมินความรู ้ความเข้าใจผูเ้ รี ยน และ
หาวิธีการที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจได้ดีข้ ึน รวมทั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
ให้เหมาะสม
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การนําข้อมูลผลการทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน มาวิเคราะห์ประเมินผล
ว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้ แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา รวมทั้งอาจประเมินโดยตัวอาจาย์ผสู ้ อนเองและเพื่อน
ร่ วมงาน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษา จะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรี ยนอยู่ช้ นั ปี ที่ 2
และเรี ยนรายวิชาต่ าง ๆ ครบตามหลัก สู ตรแล้ว ซึ่ ง จะเป็ นช่ วงเวลาที่ นักศึก ษาดําเนิ นการจัดทํา
วิทยานิ พนธ์หรื อการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจหลักสู ตรใน
ภาพรวมตามโครงสร้างรายวิชาในหลักสู ตรที่เรี ยนมาทั้งหมด
มี ก ารประเมิ นหลัก สู ตรโดยการประชุ ม ผูแ้ ทนนัก ศึ ก ษากับ ผูแ้ ทนอาจารย์เพื่อประเมิ น
หลักสู ตรร่ วมกัน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ผูท้ รงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึ กษานําข้อมูลที่ ได้จากการ
ติดตามประเมิ นผลหลักสู ตร รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาวิเคราะห์และ
เสนอแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ
สาขาวิชาอย่างน้อย 3 คน ที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการครบ 12 ข้อ มีการดําเนิ นการครบทุกข้อและ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน มีผลการดําเนินการบรรลุ
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด
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ทั้งนี้ กําหนดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐาน
และคุณภาพ การศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ ล ะรายวิช าก็ส ามารถที่ จะดํา เนิ นการปรั บ ปรุ ง รายวิช านั้น ๆ ได้ท นั ที โดยนํา ข้อมูล เสนอ
อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต รดํา เนิ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ผูอ้ าํ นวยการโครงการปริ ญ ญาโทรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ สรุ ปผลการดําเนิ นการประจําปี เสนอประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสู ตร ซึ่ ง
การปรับปรุ งย่อยนั้นสามารถทําได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับ
นั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
เอกสารแนบ
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
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ภาคผนวก
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สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน

สถานที่
ใช้หอ้ งเรี ยนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ์ ดังนี้
1) ห้องบรรยาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 4 ห้อง
2) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารA3 จํานวน 1 ห้อง (ห้อง 234)
3) ห้องบริ หารงานและที่พกั อาจารย์ ณ อาคาร A2 จํานวน 1 ห้อง (ห้อง 229)
3) ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุปกรณ์ การสอน

จํานวนที่มีอยู่
ชนิดอุปกรณ์
เมื่อ
เสนอหลักสู ตร
1. เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
1 เครื่ อง
2. เครื่ อง LCD
1 เครื่ อง
3. โทรทัศน์ ขนาด 42 นิ้ว
4. เครื่ องเล่น DVD
5. คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
2 เครื่ อง
5. คอมพิวเตอร์ แบบ
Notebook
6. เครื่ องขยายเสี ยงพร้อม
2 ชุด
ไมโครโฟน
7. กล้องบันทึกภาพดิจิตอล
1 เครื่ อง
8. เครื่ องถ่ายเอกสาร
9. เครื่ อง Visualization
10. ป้ ายบอร์ ดเคลื่อนที่
3 ชุด
11. ป้ ายประชาสัมพันธ์
1 ชุด
ดิจิตอล

พ.ศ.
2553
1
1
1
1
1
1

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2554
2555
2556
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

พ.ศ.
2557
1
1

5

1

1

1

1

1
1
1
-

1
1
-

-

-

-
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เอกสารตําราในห้ องสมุด

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวสั ดุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ ตํารา วารสาร
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 29,509 รายการ ดังนี้
ลาํ ดับ
ที่
0B

1
2B

2
3B

3
4B

4
5B

5
6B

ชื่ อหนังสื อ

จาํ นวนทีม่ ี
อยู่เมือ่ เริ่ม
โครงการ
9B

25,088
หนังสื อ ตําราด้านรัฐ
เล่ม
ประศาสนศาสตร์
(ภาษาไทย)
2,550 เล่ม
หนังสื อ ตําราด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
108
วารสารทางวิชาการด้านรัฐ
วารสาร
ประศาสนศาสตร์ ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสื อ ตําราต่างประเทศที่ 120 ชุด
เป็ น e - book
สื่ อการศึกษา เช่น ซี ดีรอม 1,763 ชุด

จาํ นวนที่จดั เพิ่มขึ้น
1B

2553

2554

2555

100 เล่ม 100 เล่ม 100 เล่ม

100 เล่ม 100 เล่ม 100 เล่ม

2556

100
เล่ม
100
เล่ม

50
วารสาร

50
วารสาร

50
วารสาร

100 ชุด

100 ชุด

100 ชุด

100
ชุด

50 ชุด

50 ชุด

50 ชุด 50 ชุด

50
วารสาร

2557

จํานวน
รวม

100
เล่ม

25,588
เล่ม

100
เล่ม

100
เล่ม

50
208
วารสา วารสาร
ร

100ชุด 100 ชุด
50 ชุด.

50 ชุด
รวม 25,946
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อาจารย์ ประจําหลักสู ตรและผลงานทางวิชาการ
ลําดับ
เลขบัตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
ที่
ประจําตัว
1. 3730600024081 อาจารย์ นายมนูญ จันทร์ สมบูรณ์ ปรัชญา
ดุษฎี
บัณฑิต
ประสบการณ์ที่สาํ คัญ
- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งาน (ปร.ด.)
บุคคลสํานักงาน ก.พ.
- กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ
ว่าด้วยการปฏิบตั ิราชการ
เพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ
- สมาชิกสภานิติบญั ญัติ
แห่งชาติ
- รองอธิ การบดีฝ่าย
วางแผน
- ประธานโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชา
สห
วิทยาการ
(ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น)

สถาบันที่จบการศึกษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาส
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ลําดับ
เลขบัตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ที่
ประจําตัว
2. 3730500428661 อาจารย์ นางสาวรุ่ งนภา
เพ่งรุ่ งเรื องวงษ์
ประสบการณ์ที่สาํ คัญ
- ประธานโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม
- นักวิจยั สํานักงานคลัง
สมอง สํานักงานวิจยั
แห่งชาติ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษ

ปรัชญา รัฐ
ประศาสน
ดุษฎี
บัณฑิต ศาสตร์
(ปร.ด.)

มหาวิทยาลัยบูรพา
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ลําดับ
เลขบัตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ที่
ประจําตัว
3. 3102002235817 อาจารย์ นายชอบวิทย์ ลับไพรี

4.

3209900078279 อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษ

ปรัชญา รัฐ
ประศาสน
ดุษฎี
บัณฑิต ศาสตร์
(ปร.ด.)

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ที่สาํ คัญ
- รองเลขาธิ การสํานัก
งานวิจยั แห่งชาติ
- นักวิจยั และกรรมการ
พิจารณาทุนวิจยั
นายถาวร งามตระกูลชล ปรัชญา รัฐ
ประศาสน
ดุษฎี
บัณฑิต ศาสตร์
ประสบการณ์ที่สาํ คัญ
(ปร.ด.)
- ได้รับทุนจากรัฐบาล
ญี่ปุ่นในการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทด้าน
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Hosei
University Tokyo
- นักวิชาการด้านการ
ปกครองท้องถิ่นเปรี ยบ
เทียบไทย - ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยบูรพา
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ลําดับ
เลขบัตร
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ที่
ประจําตัว
5. 3100904627172 อาจารย์ นายกรรณสิ ทธิ์ สะและ ปรัชญา รัฐ
ประศาสน
ดุษฎี
น้อย
บัณฑิต ศาสตร์
(ปร.ด.)
ประสบการณ์ที่สาํ คัญ
- ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์
- กรรมการ
คณะกรรมการตํารวจ
สถานีตาํ รวจ

สถาบันที่จบการศึกษ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอ
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ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขจากคณะกรรมการแต่ ละชุ ด
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ ฯ (วันที่ 12 กรกฎาคม 2553)
1. รายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา ซึ่ งเป็ นรายวิชาพื้นฐานไม่นบั
หน่วยกิต ควรจัดเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยนก่อนในภาคการศึกษาต้น ๆ
แนวทางแก้ไข – เนื่องจากทั้งสองรายวิชาเป็ นการดําเนินการโดยบัณฑิตศึกษา ที่จะต้อง
ทดสอบพื้นฐานผูเ้ รี ยนก่อน หากผ่านการทดสอบก็ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน ดังนั้น คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
จะได้นาํ ข้อแนะนําของคณะกรรมการไปประสานงานกับทางบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการเตรี ยมความพร้อมในระยะแรกของการศึกษาตามหลักสู ตรต่อไป
2. ปรับปรุ งเรื่ องรู ปแบบการพิมพ์ การเว้นวรรคตอน การพิสูจน์อกั ษร ชื่อย่อและคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ
แนวทางแก้ไข – ได้ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการพิมพ์ และพิสูจน์อกั ษร ชื่อย่อและคําศัพท์
ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการแนะนํา
3. ให้กาํ หนดระยะเวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน
แนวทางแก้ไข – ได้ปรับปรุ งเรื่ องกําหนดระยะเวลา โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
4. ให้กาํ หนดแนวทางการปรับพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการดําเนินการ
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ชดั เจน
แนวทางแก้ไข – ได้กาํ หนดแนวทางโดยให้มีการจัดอบรมให้กบั นักศึกษาที่ไม่มี
พื้นฐานการเรี ยนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มาก่อน
4. ควรแสดงผลงานและประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร ศักยภาพ
ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การสอน เอกสารตําราในห้องสมุด
แนวทางแก้ไข – ได้จดั ทําแสดงไว้ในภาคผนวก
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (วันที่ 6 สิ งหาคม 2553)
1. โครงสร้างหลักสู ตร แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ควรเติมคําว่า “ไม่นอ้ ย
กว่า” 39 หน่วยกิต
แนวทางแก้ไข – ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
2. หัวข้อ 3.1.3 ควรใส่ รายวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเลือก
แนวทางแก้ไข – ได้พิมพ์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
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3. รายวิชาต่าง ๆ ในหัวข้อ 3.1.3 ควรใส่ ชื่อภาษาอังกฤษด้วย
แนวทางแก้ไข – ได้พิมพ์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
4. พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาในหัวข้อ 3.2.1 และ 3.2.2
แนวทางแก้ไข – ได้พิมพ์เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
5. คําอธิ บายรายวิชา ไม่ควรใส่ ศพั ท์ภาษาอังกฤษโดยไม่มีคาํ อธิ บายภาษาไทยกํากับก่อน
แนวทางแก้ไข – ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
6. ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลอย่างกว้างขวาง
แนวทางแก้ไข – ได้ประสานงานกับสํานักส่ งเสริ มวิชาการและสํานักงานบัณฑิตศึกษาที่
จะดําเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว
ข้ อสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ (วันที่ 20 สิ งหาคม 2553)
1. ระบบการจัดการศึกษา ที่จดั แบบทวิภาค ควรปรับเป็ นแบบไตรภาค เพื่อให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนจบภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
แนวทางแก้ไข – ตามแผนการเรี ยนตามหลักสู ตรได้มีการจัดการเรี ยนไว้สามภาคเรี ยนไว้
แล้ว ซึ่ งทําให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนจบภายในระยะเวลาสองปี ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. ควรจัดรายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นรายวิชาพื้นฐานไม่นบั หน่วยกิตมา
ไว้ในภาคเรี ยนต้น ๆ
แนวทางแก้ไข – เนื่องจากทั้งสองรายวิชาเป็ นการดําเนินการโดยบัณฑิตศึกษา ที่จะต้อง
ทดสอบพื้นฐานผูเ้ รี ยนก่อน หากผ่านการทดสอบก็ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน ดังนั้น คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
จะได้นาํ ข้อแนะนําของคณะกรรมการไปประสานงานกับทางบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการเตรี ยมความพร้อมในระยะแรกของการศึกษาตามหลักสู ตรต่อไป
3. รายวิชาในหลักสู ตรที่ควรเพิ่มเติมเนื้ อหาสาระสําคัญ ได้แก่ การตลาด การจัดการศึกษา
โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ควรจัดให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนําความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้จริ ง
แนวทางแก้ไข – ตามโครงสร้างหลักสู ตรได้มีรายวิชาการจัดการตลาด วิชาการจัดการ
ความรู ้และองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และรายวิชาวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งมีการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนได้สอดคล้องกับข้อแนะนําของคณะกรรมการ
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4. ควรมีรายวิชาสัมมนาฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เชื่ อมโยงทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ และควรใช้ศาสตร์
เกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพ เป็ นเครื่ องมือในการสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
บริ หารงาน
แนวทางแก้ไข – ตามโครงสร้างหลักสู ตรได้มีรายวิชาสัมมนาในทุกกลุ่มวิชาอยูแ่ ล้ว จึง
สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อแนะนําของคณะกรรมการ
4. ควรแสดงผลการสํารวจความต้องการและศักยภาพความพร้อมการเปิ ดหลักสู ตร
แนวทางแก้ไข – ได้แสดงเพิ่มเติมไว้แล้วในหัวข้อการพัฒนาหลักสู ตร ตามที่คณะ
กรรมการแนะนํา
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
แนวทางแก้ไข – ได้ประสานงานกับสํานักส่ งเสริ มวิชาการและสํานักงานบัณฑิตศึกษาที่
จะดําเนินการประชาสัมพันธ์แล้ว
6. ควรมีการเปิ ดการสอนทั้งแผน ก. 2 และ แผน ข
แนวทางแก้ไข – จะได้นาํ ข้อแนะนําของคณะกรรมการไปดําเนินการรับสมัครต่อไป
7. ควรศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งการรับนักศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตร
ปริ ญญาโทอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย
แนวทางแก้ไข - จะได้นาํ ข้อแนะนําของคณะกรรมการไปวางแผนในการบริ หาร
หลักสู ตรต่อไป
ข้ อสนอแนะจากคณะกรรมการกลัน่ กรอง (วันที่ 28 สิ งหาคม 2553)
1. ให้ใส่ จุดในอักษรย่อปริ ญญา เป็ น M.P.A.
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
2. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์หลักสู ตรข้อ 1.2.4 จากเดิมที่เขียนว่าผลิตผลงานทางวิชาการ เป็ น
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในงานวิจยั ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารงานภาครัฐ
และท้องถิ่น
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
3. แก้ไขกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานักศึกษาแรกเข้าที่ไม่มีพ้ืนฐานการเรี ยนทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนหรื อดําเนิ นการอื่น ๆ เพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานของนักศึกษา
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
4. ให้กาํ หนดแผนการรับนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
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แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
5. จํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสู ตร ให้เขียนด้วยว่าไม่นอ้ ยกว่า
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
6. ให้ปรับโครงสร้างหน่วยกิต เป็ นดังนี้
6.1 แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา จํานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 38
หน่วยกิต ดังนี้
6.1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
26
หน่วยกิต
วิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
22
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
4
หน่วยกิต
- บังคับเลือก
1
หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน
3
หน่วยกิต
6.2.2 วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
38
หน่วยกิต
6.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระ จํานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต ดังนี้
6.2.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
33
หน่วยกิต
วิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า
22
หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
10
หน่วยกิต
- บังคับเลือก
1
หน่วยกิต
- เลือกเรี ยน
9
หน่วยกิต
6.2.2 การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า
38
หน่วยกิต
ทั้งนี้ให้ยบุ รวมรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 และ ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 2 รวมกัน และให้ปรับหน่วยกิตเป็ น 4 หน่วยกิต รวมทั้งกําหนดให้รายวิชา
สัมมนาของทุกกลุ่มวิชา เป็ นวิชาบังคับเลือก โดยให้ลดหน่วยกิต จากเดิม 3 หน่วยกิต เหลือ 1 หน่วย
กิต
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
7. รายวิชา การจัดการผลการปฏิบตั ิงานและการเพิ่มประสิ ทธิ ผลของงาน Performance
Management and Effectiveness Improvement ให้ตรวจสอบว่าเขียนถูกต้องหรื อไม่
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แนวทางแก้ไข - ได้ตรวจสอบชื่อรายวิชานี้กบั มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนรายวิชานี้แล้ว
ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า ใช้ชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลักษณะนี้
8. ให้ดูวา่ รายวิชาการบริ หารค่าตอบแทน Compensation Administration ภาษาอังกฤษใช้
คําว่า Administration หรื อใช้คาํ ว่า Mamnagement
แนวทางแก้ไข - ได้ตรวจสอบชื่อรายวิชานี้กบั มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนรายวิชานี้แล้ว
ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า ใช้คาํ ว่า Administration
9. ให้ตรวจสอบว่าชื่ อรายวิชาการบริ หารการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ ใช้คาํ ว่า
เปรี ยบเทียบอยูข่ า้ งหลังหรื ออยูข่ า้ งหน้า
แนวทางแก้ไข - ได้ตรวจสอบชื่อรายวิชานี้กบั มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนรายวิชานี้แล้ว
ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า ใช้คาํ ว่าเปรี ยบเทียบอยูข่ า้ งหลังท้ายคํา
10. รายวิชาธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น Governance and Local Government
ให้เติมคําว่า Good หน้าคําว่า Governance
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
11. รายวิชาทฤษฎีองค์กร ให้ใช้ภาษาอังกฤษว่า Organizational Theory
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
12. ให้กาํ หนดแผนการเรี ยนให้รายวิชาภาษาอังกฤษ และ รายวิชาคอมพิวเตอร์ จัดให้เรี ยน
เทอมต้น ๆ
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
13. ให้จดั แผนการเรี ยนเป็ นปี ละภาคการศึกษา
แนวทางแก้ไข - ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
14. เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรทําแผนการเปิ ดรับ
นักศึกษาเริ่ มเปิ ดการสอนในเทอม 1 ตามปี ปฏิทินการศึกษา คือ เทอม 1 ปี การศึกษา 2554
แนวทางแก้ไข - ได้ปรับแผนการรับนักศึกษาตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองเสนอแนะ
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