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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

 
79 
79 
87 

 
 

105 
105 
105 

 
107 
107 

 
109 
109 
110 
111 
113 
116 
117 

 
119 
119 
119 
120 

 
 
 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                                      
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
หน้า 

 
 

123 
135 

ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก ง เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ภาคผนวก จ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

157 
159 

 
181 

 
 
 
 

  
 



 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ภาควิชา   สังคมศาสตร์ 
 
สาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25501741101595 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public 

Administration 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.P.A. (Public Administration) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกติ 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

 ☐  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

 ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
5.2 ภาษาที่ใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  สถานภาพของหลักสูตร  

☐ หลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ปรับปรุงจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 

  6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
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สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  ในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2560 วันที ่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 ต าแหน่งงานในภาครัฐ ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) เจ้าพนักงานต ารวจ             
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานคุมประพฤติ    
นักทัณฑวิทยา นักวิชาการยุติธรรม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน นักวิชาการแรงงาน นักวิชาการท่ีดิน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม พนักงานคดีปกครอง 
 8.2 ต าแหน่งงานในรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน  เช่น นักวิชาการด้านแผนงาน    
นักฝึกอบรม บุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาองค์กร 
 8.3 ต าแหน่งงานในภาคเอกชน เช่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปี พ.ศ.         
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 
3-1014-xxxxx-x-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 

ร.ม.  
(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2538 

ศศ.บ. 
(รัฐศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2535 

2. นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล 
3-8004--xxxxx-x-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์)  

รป.ม.  
(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปี พ.ศ.         
ที่ส าเร็จการศึกษา 

รป.บ. (นโยบาย
สาธารณะ) 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 2546 

3. 
 

นางสาวอารี ผสานสินธุวงศ์ 
3-1019--xxxxx-x-x 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รฐัประศาสน

ศาสตร์) 

รป.ม. 
(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 
2546  

ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2537  
 

4. นางสาวกันยาวรรนธ์  
ก าเนิดสินธุ์ 
3-2301--xxxxx-x-x 

อาจารย์ ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2550  

ร.บ. 
(รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย            
ธรรมาธิราช, 2542 
 

5. นางสาวกัณญาณัฐ  
เสียงใหญ่ 
3-8602--xxxxx-x-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รฐัประศาสน

ศาสตร์) 

รป.ม. 
(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2549  
 

ศศ.บ. 
(บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2547  

 
        หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนดูที่ภาคผนวก ก 
 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและสากล ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลควบคู่ไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จึง เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงงานด้านการคลัง นโยบายสาธารณะ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างเสริมความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากลต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนสื่อสารสนเทศที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการเติบโต
ทางสังคมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการวิวัฒนาการทางสังคม การจัดท าหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชาอันจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนในการร่วมสร้างสังคมให้มีความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองความ 
ต้องการของสังคม แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอในสังคมฐานความรู้  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจ

ในการผลิตบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารและปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐ 
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด าเนินการให้บริการการศึกษา  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 

  หมวดวิชาเฉพาะ  

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิต นักศึกษาสาขาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยสามารถเลือก
เรียนได้ในบางรายวิชา ทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล นอกจากนี้นิสิต นักศึกษาต่างคณะก็
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้ 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  หมวดวิชาเฉพาะ  

 ☐ หมวดวิชาเลือกเสรี  

13.3 การบริหารจัดการ 

              ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิต 
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร และ
อาจารย์ผู้สอนต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล 
เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้บรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร ส่วนนิสิต นักศึกษาที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาโทและ
วิชาเลือกเสรีนั้น ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาว่า
สอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาเรียนหรือไม่  



หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความตระหนักและยึดมั่นในการบริหารตาม           

หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง  และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะน าไปสู่การสร้างความสุขและความเจริญของประเทศอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญ 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันเป็น

เอกลักษณ์ของประเทศมาช้านาน โดยใช้ “ระบบราชการ” เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการท างาน
เพ่ือบริหารและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาประเทศภายหลัง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การท างานของ
รัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงและสม่ าเสมอ ปัจจัยภายนอก เช่น ทิศทางการพัฒนากระแสหลักตาม
แนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีในยุคโลกาภิวัฒน์ มีการลงทุน ไหลเวียนและแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่างประเทศอย่างเสรี มีระบบมาตรฐานสากลระหว่างประเทศเข้ามาก ากับการท างาน ทั่วโลกเกิด
การแข่งขัน ทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางจนท าให้รัฐบาลต้องตระหนัก เท่าทันและ
ตื่นตัวตลอดเวลา ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน ไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ด้านสังคมต้อง
เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งของคนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญหาด้านการเมืองจากข้อเรียกร้องทาง
การเมืองที่มีอย่างหลากหลายในสังคมประชาธิปไตยแนวทางใหม่ ด้านการบริหารราชการประเทศไทย
ได้มีการปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  โดยภาครัฐพยายามปรับทิศทางการบริหารราชการ
ไปสู่ความเป็นภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาท หน้าที่ ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นที่ต้องอาศัยนักบริหารราชการระดับท้องถิ่น
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้น  

 หากพิจารณาทิศทางการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  ภายใต้แนวคิด “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล     
การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศร”ี แล้วจะพบว่าปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญให้ภาครัฐ และระบบ
ราชการจ าเป็นต้องปรับ โครงสร้าง ระบบและวิธีการท างาน รวมไปถึงทัศนคติการท างานของข้าราชการ
และบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์  รัฐบาลต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการ
ท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาลุล่วง ทันต่อสถานการณ์ และด ารงไว้ซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ 
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ซึ่งบุคลากรจะต้องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาจากสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้เฉพาะที่จะสามารถ
พัฒนาระบบราชการและตัวบุคลากรในระบบราชการที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
มีความมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนการสอนเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในภาครัฐให้มีความรู้
ความสามารถ ทั้งทางด้านการบริหารและจัดการสาธารณะ เมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม     
จึงกล่าวได้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายของ
รัฐและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงมี
ความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนสืบไป   

1.3 วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และ

สามารถปรับแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมที่มีความแตกต่างทางค่านิยม 
3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม 
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็น       

ที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง 

6)  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนัก
บริหารและนักปฏิบัติการที่มีภาวะผู้น า มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ 
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2. แผนพัฒนาหลักสูตร 
  สาขาวิชามีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

 

1. อาจารย์ในสาขาวิชามีการ
ป ร ะ ชุ ม  ก า ร ร ว บ ร ว ม
ติดตามผลพัฒนาหลักสูตร 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ    

2. รายงานการประชุมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2. จัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้องการตลาดแรงงานและ
กา ร เปลี่ ย นแปล งทา ง
การเมืองและเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ เพ่ือ
ความเป็นปัจจุบัน และ
ความเป็นมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1. ประชุมหารือ ร่วมแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
ปรั บปรุ งหลั กสู ต รจ าก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เ ก่ า  โ ด ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
สัมภาษณ์ใช้แบบประเมิน 

2. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิพากษ์หลักสูตร 

1. รายงานประชุม ผลส ารวจ 
หลักสูตรฉบับปรับปรุ ง
ก่อนการวิพากษ ์

2. รายงานการประชุมผล 
การวิพากษ ์

3. การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยการส่ ง เสริมให้
คณาจารย์เพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
และการวิจัย 

1. มี ระบบกลไกสนับสนุน
คณาจารย์ศึกษาต่อ ท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้า
สู่ ต าแหน่ งทางวิ ชาการ 
อบรมประชุมสัมมนาทาง
วิ ช า ก า ร  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

2. มี ร ะบ บ ก ล ไ ก ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนคณาจารย์ท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

1. รายงานการศึกษาต่อ การ
ท าผลงานทางวิชาการ 
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ท า ง
วิชาการ และการบริการ
วิชาการ 

2. รายงานการท าวิจัย 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกที่เพ่ิม
จ านวน 

4. จ านวนอาจารย์ที่ ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. การพัฒนาตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1. มีระบบกลไกในการพัฒนา

หลักสูตรด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

1. ผลการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

5. การพัฒนาการเรียนการสอน
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิสิตนักศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ ค ว ามสามารถทาง
วิชาการและจิตอาสา 

 

1. มีระบบกลไกสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม
ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้
ทันสมัย 

1. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ศึ กษาดู ง านหน่ ว ย ง าน
ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ 
เอกชน กิจกรรมของชมรม  

 



หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์         

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้า
สู่ระบบ พ.ศ. 2554 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
นิสิต นักศึกษา ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกวันเวลาราชการ ระยะเวลาการศึกษา     

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาบรรยายได้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม  
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
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1) ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2) คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาสู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และ
ควบคุมตนเอง 

2)  สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
3)  ความแตกต่างกันของพ้ืนฐานการศึกษาท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการความรู้ของแต่ละบุคคล 
4)  ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่เพียงพอ 
4)  ปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1)  มีวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาพ้ืนฐานเป็นระบบการเรียนรวม ให้นักศึกษาได้ปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
2)  มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือเป็นการแนะแนววิธีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
3)  มีการอบรมสัมมนาปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับคณาจารย์ เพ่ือน และ

ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
4)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และทุนให้เปล่าแก่

นักศึกษาตามเงื่อนไข เพ่ือบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
5)  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาและ

เน้นย้ าในกรณีที่นักศกึษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
6)  เพ่ิมกระบวนวิชาในการคิดเชิงวิเคราะห์และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

        2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิตนักศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม  

2560 120 - - - 120 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
2561 120 120 - - 240 
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2562 120 120 120 - 360 ตลอดหลักสูตร ปีละ 120 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี  
พ.ศ. 2563 

2563 120 120 120 120 480 
2564 120 120 120 120 480 

 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบด าเนินการ 

96,000 192,000 288,000 384,000 384,000 

งบลงทุน 
      - ค่าครุภัณฑ์ 

 
   525,000  

 
   577,500  

 
   635,250  

 
  698,775  

 
770,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,032,000  2,064,000  3,096,000  4,128,000 4,128,000 
รวมรายรับ 1,653,000  2,833,500  4,019,250 5,210,775 5,210,775 

* หมายเหตุ เงินบ ารุงการศึกษา = ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย x จ านวนนักศึกษาตามแผน x 2 ภาค

เรียน* 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 1,890,000 2,671,200 2,477,538 2,626,218 2,783,802 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 315,000 667,800 707,868 750,348 795,372 

วิชาพ้ืนฐาน/วิชาแกน - 333,900 353,934 375,174 375,174 

วิชาเอก 1,575,000 1,669,500 1,769,670 1,875,870 1,988,430 
2. งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน 

 
428,800 

 
428,800 

 
428,800 

 
428,800 

 
428,800 

- ค่าใช้สอย 246,800 1,022,400 1,798,000 2,523,600 2,523,600 

- ค่าวัสดุ 150,000 200,000 250,000 350,000 350,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
- ค่าด าเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย 

   206,400  412,800  619,200  825,600 825,600 

3. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
   525,000  

 
   577,500  

 
   635,250  

 
  698,775  

 
770,000 

รวมรายจ่าย 5,761,400 7,732,700 7,759,526 8,476,811 9,013,204 
จ านวนนักศึกษา 120 240 360 480 600 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ
ผลิตบัณฑิต 

48,012 32,220 21,554 17,660 15,022 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
 แบบอ่ืน ๆ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่ระบบ พ.ศ. 2554  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า                     32 หน่วยกิต 
1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ     23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
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 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1  หน่วยกิต 
 
 

 1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชาแกนคณะ ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
    2.1.1) วิชาแกนบังคับ     3 หน่วยกิต 
    2.1.2) วิชาแกนเลือก ไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์    19 หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาเฉพาะด้าน   74 หน่วยกิต 
    2.3.1) วิชาเอกบังคับ   48 หน่วยกิต 
    2.3.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
    2.3.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต 
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 
ในกรณีนักศึกษาต้องการสอบเข้ารับราชการต ารวจ ในสายงานปูองกันปราบปรามและจราจร จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชากฎหมายอาญาจ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 
1. กฎหมายอาญา 1 

2. กฎหมายอาญา 2 

3. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

4. กฎหมายลักษณะพยาน  
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3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ไม่น้อยกว่า    23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)      
 Thai for Communication  
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)      
 English for Communication  
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)      
 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills  

in Mathematics 
 

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1  หน่วยกิต  
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  
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1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว         3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                       3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุน                3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า         3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม        3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ความสุขแห่งชีวิต       3(3-0-6) 
 Happiness of Life  
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3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์         3(2-2-5) 
 Information Technology and  

Social Media 
 

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in  

Everyday Use 
 

9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภาพและความงาม          3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       100 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกนคณะ   ไม่น้อยกว่า        7  หน่วยกิต 
   2.1.1) วิชาแกนบังคับ 
 2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน           3(2-2-5) 
 English for Work  
   2.1.2) วิชาแกนเลือก                                 ไม่น้อยกว่า          4   หน่วยกิต 
 2100202 การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ          2(2-0-4) 
 Information Design for presentation  
 2100203   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
 Law in Everyday Use  
 2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน         2(1-2-3) 
 ASEAN Language Skills  
2.2) วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 19 หน่วยกิต 
 2131101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์  

Introduction to Political Science 
        3(3-0-6) 

 2131102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration  

        3(3-0-6) 
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 2131103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
Introduction to Law 

        3(3-0-6) 

 2131205 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
Introduction to International Relation 

 2131206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
General Economics 

        3(3-0-6) 

 2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
English for Public Administration I 

        3(2-2-5) 

 2131421 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์     1(1-0-2) 
Morality and Ethics for Public Administrators 
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2.3) วิชาเฉพาะด้าน 
  2.3.1) วิชาเอกบังคับ บังคับเรียนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า         48 หน่วยกิต 

ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
2131208 ระบบบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 

    Thai Public Administrative System 
2131209 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร    3(3-0-6) 

    Organization Theory and Administration 
2131314 การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6) 

    New Public Management 
ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน (Public Policy) 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน    3(3-0-6) 

    Public Policy and Planning 
2131315 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 

    Project Analysis and Project Management 
2131316 การบริหารการพัฒนา     3(3-0-6) 

    Development Administration 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management 
2131317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ    3(3-0-6) 

    Human Resource Management for Public Sector   
ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
(Public Administrative Concepts and Theories) 
2131104 การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

    Thai Politics and Government 
2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 

    Thai Local Government 
2131212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง   3(3-0-6) 

    Constitutional law and Political Institution 
2131213 กฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 

    Administrative Law 
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  2131318 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2   3(2-2-5) 
    English for Public Administration II 

2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(2-2-5) 
    Research Methodology for Public Administration 

2131422 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับนักบริหารภาครัฐ  3(2-2-5) 
    Statistics and Data Analysis for Public Administrators 

2131423 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-5) 
    Seminar in Public Administration 

ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ    3(3-0-6) 

    Public Finance Administration 
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 2.3.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

2131311 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3(3-0-6) 
 Organizational Development towards Excellence   
2131312 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6) 

 Human Relations in Organization  
2131411 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Organization Behavior  
2131412 ภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Leadership  
2131413 การบริหารส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Administration  

  ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
2131321 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ 3(3-0-6) 
 National Policy Planning Process  
2131322 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 
 Social and Economic Development Policy  
2131323 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Analysis  
2131324  การน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 Policy Implementation   
2131325 การประเมินผลนโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Evaluation  
2131326 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Evaluation  
2131327 สัมมนาทางนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Seminar in Public Policy  
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  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)   
2131231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  
2131232 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Compensation Management  
2131331 การบริหารผลการปฏิบัติงาน    3(3-0-6) 
 Performance Management  
2131332  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Development  
2131333 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labor Relations  

  ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
(Public Administrative Concepts and Theories) 
2131241 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 
 Administrative Techniques  
2131342 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Strategic  Management  in Public  Sector  
2131343 นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
2131344 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย  3(3-0-6) 
 Thai Public Enterprise Management  
2131441  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration  
2131442  การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 Knowledge Management  
2131443 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Marketing  
2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ 3(3-0-6) 
 Emergency and Crisis Management  
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  ด้านรัฐศาสตร์ (Political Science Concepts and Theories) 
2131251  ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 
 Philosophy and Political Theory  
2131252 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles and Methodology on Political Science  
2131351 การเมืองไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Politics   
2131352  รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
 State and Society  
2131353  พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 3(3-0-6) 
 Political Party and Interest Groups  
2131354  ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย 3(3-0-6) 
 System of Socio Political and Economic of Thailand  
2131355  การเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Politics  
2131356  การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 
 Politics and Government of United States of America  
2131357 การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6) 
 Politics and Government of the People’s  

Republic of China 
 

2131451 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Politics and Government in Southeast Asia  
2131452 องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  International Organization   
2131453 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Public Participation and  Civil Society  
2131454  สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 Seminar in Problems of Politics and  

Government of Thailand 
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  ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
2131461  การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Financial and Fiscal Administration  
2131462 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน 

การคลังของรัฐ  
3(3-0-6) 

 Economic  policy  management  and  monetary  
and  fiscal  policy 

 

2131463 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Administration  
2131464 กระบวนการบริหารงบประมาณของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Budget Process in Public Sector  

  ด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่น(Local Government Administration) 
2131271 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Concept and Theory of Local  Government  
2131371 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Strategies of Local Government  
2131372 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Society and Culture of Local  Community  
2131373 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)   
 Law of Local Government  
2131471 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Enterprises  Management  
2131472 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Ethics for Local Administrators  
2131473 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Infrastructure Administration  
2131474 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Peace Studies for Local Development  
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2131475 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Administration  
2131476 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning for Integrated Local  Spatial 

Development 
 

  ด้านกฎหมาย (Law)* เฉพาะผู้ประสงค์สอบเข้ารับราชการต ารวจต้องเลือกเรียนกลุ่มนี้ 
2131281 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 3(3-0-6) 
 Criminal Law II : General Principles  
2131282 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6) 
 Criminal Law II : Offences   
2131283 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
 Law of Criminal Procedure  
2131284 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Law   
2131481 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Law of Evidence  

 
 2.3.3 วิชาปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5   หน่วยกิต 

 2131482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 
 Internship in Public Administration     

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 11  หน่วยกิต 
2131101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

2130102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 12  หน่วยกิต 
2131103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3 (3-0-6) 

2131104 การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6) 

2131205 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา/กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  

3  หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาแกนคณะ (บังคับ) 3 (2-2-5) 

2131206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
2131208 ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6) 

2131209 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 3 (3-0-6) 
2131212 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6) 

2131213 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา/กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  

3  หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา/กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)  

3  หน่วยกิต 

91XXXXX วิชาแกนคณะ (เลือก) 4  หน่วยกิต 

2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6) 

2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) 
รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2131314 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6) 
2131315 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

2131317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6) 

2131318 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3 (2-2-5) 
2131XXX วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2131316 การบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6) 

2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3 (3-0-6) 

2131XXX วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 

2131XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2131421 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์                  1 (1-0-2)                 
2131422 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับนักบริหารภาครัฐ 3 (2-2-5) 

2131423 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (2-2-5) 

2131XXX วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
2131XXX วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2131482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 

รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูร
ณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for 
creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in 
everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in 
current society 

 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice 
using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in 
everyday use in the past, present, and future situations  
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดื อน ปี 
การสมัครงาน การน าเสนอในที่ท างาน 
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 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; 
travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job 
applications; presentation in working places 
 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the 
ASEAN context 

 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of 
the ASEAN context 
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9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of 
the ASEAN context 

 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN 
context 

 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN 
and East Asian context 

 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุุน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุุนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
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Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN 
and East Asian context 

 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN 
and East Asian context 

 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว  
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
ท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; 
social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and 
adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; 
team working; living a self-sufficient life 
 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   
 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, 
population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for 
the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King 
Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the 
contributions of Somdej Chaopraya Borommaha Srisuriyawongse (Chaung Bunnag) to 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among 
the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and 
country 
 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of management, the component management, and 
various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 
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9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความ
น่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวัน การใช้สื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating 
personal rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่า
ทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคัญและปัจจัยที่ท าให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข 
ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรกกับการสร้าง
ความสุข  จิตสาธารณะเพ่ือความสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 
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9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี 
ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความส าคัญของการด ารงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการ
ค านวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving 
principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical 
model; calculation skills for learning and problem solving 
 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; 
e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; 
laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively 
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9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล 
เพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation 
planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and 
digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright 
and intellectual property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิมประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused 
by increased population; using technology wisely to develop a society; technological 
process for sustainable development 

 
9132204 สุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  
 ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลปูองกัน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือความงามใน
ชีวิตประจ าวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age 
groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, drugs, 
and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education in 
adolescence 
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9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต   1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญในพ้ืนฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน  
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การปูองกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and 
taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international 
sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 

2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน     3(2-2-5) 

 English for Work  
      การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก

แบบฟอร์มสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการท างาน 
                Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling an 
application form; job interview; various situational conversations for work 
 
2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ    2(2-0-4) 
  Information Design for presentation  

     ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการอ้างอิง การ
ใช้ภาษาส าหรับการน าเสนอ เทคนิคการออกแบบส าหรับผู้ไม่ใช่นักออกแบบส าหรับการน าเสนอ 

     Definition, benefit of information design; information seeking and references; 
language use for presentation; designing techniques for non-designers for presentation 
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2100203 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
  Law in everyday  use  

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชนที่

เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

    Introduction to civil and commercial law; criminal law, and public law involved in 

everyday use 

 
2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน   2(2-0-4) 
  ASEAN Language Skills  

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาที่ 3 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสมัครงาน และการ
ท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน (+3) 

Listening, speaking, reading, and writing skills in a third language for 
communication in everyday use; applying for a job and working in the ASEAN +3 context 
 
2131101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                                        3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

ความเป็นมา ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับ
สาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย การแบ่งแยกอ านาจ
อธิปไตย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทาง
การเมืองทีส่ าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มรัฐศาสตร์ในอนาคต  

 Background, scope and approaches in political science;  relationship between 
political science and interdisciplinary;  relationship between state and citizen;  relationship 
between power and law;  separation of sovereignty  power; political process,  government,  
parliament,  political parties,  interest groups;  key doctrines and political ideology;  
international relationship and future trends in political science  
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2131102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์         3 (3-0-6) 
           Introduction to Public Administration  
ความหมาย พัฒนาการ  แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสน -ศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน 
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร  และนโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ  องค์การและการบริหาร และจริยธรรมในการบริหารราชการ 
Meaning; evolution; concepts; theories and relationship between public administration and 
interdisciplinary;  administrative environments and public policy; human resources 
management;  public finance and budgeting administration;  organization and administration 
and ethics in public administration  
 
2203103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
           Introduction to Law  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความส าคัญ การจัดท า      การใช้   การยกเลิก 
การตีความ กระบวนการยุติธรรม กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
General principles; meaning; classification; essence procedures; enforcing; abolishment; 
interpretation; process of justice;   substantive law and procedural law 
 
2131205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           3 (3-0-6) 
           Introduction to International Relations   
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ  ปัจจัย
ทางด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
Concepts; fundamental theories;  structure of international system; political military; 
economic and socio-cultural factors; ideologies that affect state  behaviors; tools of 
international relations; international cooperation in various forms   
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2131206 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
           General Economics   
                     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค  รูปแบบ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดหาและใช้ทรัพยากร การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การ
ลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                       Fundamental concepts in macro-economic and micro-economic; patterns; socio-
economic conditions in everyday life;  provision and utilization of resources; consumption; 
production; marketing; financial institutions; taxation; commerce; investment; economic problems 
and possible solutions  
 
2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1                                      3(2-2-5) 
          English for Public Administration I    
                   ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนฝึกหัดที่ใช้ศัพท์และ
ส านวนในการอ่าน เขียนและพูด 
                    Terminologies and expressions in public administration; English reading techniques; 
skills in reading for comprehension 
 
2131421 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์        1(1-0-2)                 
 Morality and Ethics for Public Administrators  

แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นต่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานและ
บุคลากรภาครัฐ ระบบกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน แนวโน้ม
สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในอนาคต 

Concepts; principles of morality and ethics for public administrators; 
good governance; morality and ethics issues; social responsibility in public sector and 
public officers; system and mechanism for promoting morality and ethics among 
public officers; trends of morality and ethics 
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วิชาเฉพาะด้าน  

2131104 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government   

ความรู้พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างและ
สถาบันทางการเมือง เช่น รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเลือกตั้ง การจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการเมืองไทย  

Basic knowledge and evolution of Thai politics and government; structure and 
political institutes; political parties and interest groups; treason; revolution;  coup d’ état, 
public participation;  election;  organization for Thai public administration; problems and 
difficulties in Thai political development     
 
2131208 ระบบบริหารราชการไทย                                                    3 (3-0-6) 
 Thai Public Administrative System  

หลักการ แนวความคิดของการบริหารราชการไทย ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบ
การบริหารราชการของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้าง กระบวนการ และลักษณะส าคัญของการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  การบริหาร
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ และการก ากับการตรวจสอบการบริหารราชการ 
รวมถึงแนวโน้มของการบริหารราชการของไทยในอนาคต   

Principles, concepts; history and development of Thai’s public administration; 
structure;  process  and major characteristics of Thai public administration; federal 
administration;  provincial administration; local administration; public enterprise 
management and others; monitoring and auditing in public administration and trends of 
Thai public administration  
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2131209 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                                 3 (3-0-6) 
 Organization Theory and Administration  
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย วิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการจัดการ
สมัยใหม่ และการศึกษามิติการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การและพฤติกรรมองค์การ  
ประเด็นทางการบริหารร่วมสมัย   Concepts; theories; meaning; evolution of organization theory; 
organizational environments; organization analysis and design; contemporary administration 
issues 

2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน     3 (3-0-6) 
 Public Policy and Planning   

แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ประเภท ตัวแบบนโยบาย นโยบาย 
กระบวนการนโยบาย  การก าหนดนโยบาย การน าไปปฏิบัติ การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการการวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล  ปัญหาและ
อุปสรรคในการก าหนดนโยบายและการวางแผนของรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 

Concepts; theories; classification; policy models; policy process; policy 
formulation, implementation; evaluation; factors involving in each process; problems and 
difficulties in policy formulation and planning in both federal and local governments 

 

2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย  
Thai Local Government 

3 (3-0-6) 

                  แนวคิด  ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจาก
แนวคิดตะวันตก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  การปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและการพัฒนาการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหา ผลกระทบ 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  
                 Concepts; theories; governance and development of Westernized democratic; 
the constitution of the Kingdom of Thailand; development and the background of local 
government; relationship between local government and central government  power, 
forms, problems, impacts and the currently undertaken courses of action for local 
development 
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2131212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                                                        3 (3-0-6) 
 Constitutional and Political Institution  

ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย 
องค์กรต่างๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบัน
การเมืองกับรัฐธรรมนูญ  

Background; meaning and classification of constitution; constitution-making; 
sovereignty;  political organizations;  legislative process;  individual’s right,  freedom and 
duties under constitution;  power of judicial review; political institution;  relationship 
between political institution and constitution 
 
2131213 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Law  
                     ประวัติ แนวความคิดและลักษณะทั่วไปของฝุายปกครองและหลักกฎหมายปกครอง ที่มา
ของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง  การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ระบบราชการไทย  ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ ตามกฎหมาย   การควบคุมฝุายปกครอง  
ศาลปกครอง  คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
                     Background; concepts and general characteristics of administrators and 
administrative law; origin of administrative law; usage and interpretation of administrative 
law; Thai bureaucratic administration system; involvement between public officials and 
state as declared by law; domination of administrative branch, administrative court, 
administrative cases and administrative procedural act 
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2131314 การจัดการภาครัฐแนวใหม่                                        3 (3-0-6) 
  New Public Management   

แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัญหาระบบราชการ การปฏิรูป 
ระบบราชการ ตลอดจนศึกษาปัญหาระบบราชการไทย การปฏิรูประบบราชการไทย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย  

Concepts, theories; evolution of new public management; problems                          
of bureaucratic system; administrative reform; problems of Thai bureaucratic system 
and developmental strategies for Thai bureaucratic system 

 
 

2131315 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ  3 (3-0-6) 
 Project Analysis and Project Management  

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการโดยเน้นศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของไทย 

Relations between policy, plan and project; project cycle; environment and 
project feasibility analyses both qualitative and quantitative aspects; project management 
concepts; project management process; factors affecting project  management under Thai 
social context 
    
   
2131316 การบริหารการพัฒนา                                                     3 (3-0-6) 
 Development   Administration  

หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  การพัฒนาการบริหารด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บทบาทของฝุายบริหารต่อ
การพัฒนา และความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา โดยค านึงถึงกระแสการ
พัฒนาของโลก ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอ่ืนๆ 
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Principles; theories; socio-political economy and environmental 
development administration under National Economic and Social Development Plans;  
roles of administrative section in development; contextual factors influencing 
development; global development trends; comparative development administration of 
Thailand and other countries 
     
 

2131317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                    3 (3-0-6) 
 Human Resource Management for Public Sector  
                      ทฤษฎี แนวคิด หลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในภาครัฐ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมถึงการสรรหา การพัฒนา การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์ ประเด็นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในภาครัฐ ปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของไทย 
                       Theories; concepts; principles of human resource management in public 
sector; human resource management process; recruitment, development, maintenance 
and utilization; issues in  ethics and morals of public officers;  problems and trends of  
Thai public human resource management 
 

2131318 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2       
English for Public Administration II      

3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์และตีความภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและต าราทาง           
รัฐประศาสนศาสตร์ 

Terminologies and expressions in public administration; skills in reading, 
analyzing and interpreting meaning from English documentaries and textbooks in public 
administration 
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2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (2-2-5)  
 Research Methodology for Public Administration  

ความหมาย ปรัชญา แนวคิดและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  การเขียนเค้าโครงเพ่ือเสนอหัวข้อการวิจัย  การออกแบบการ
วิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 

Meaning; philosophy; concepts and types of research in public 

administration;  research methodologies in public administration;  research proposal 

writing,  research design;  formulating research instrument;  data collection 
 

2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ   3 (3-0-6) 

           Public Finance Administration  

                     แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ระบบการคลังและสถาบันการคลัง นโยบายการคลังและนโยบายการเงินของรัฐ การบริหาร

รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ ระบบงบประมาณและกระบวนการงบประมาณ 

ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารงานคลังสาธารณะ 

                     Concepts,  theories;  principles of public finance;  government’s roles in 

economic; financial system and financial institutions;  financial policy and state; 

monetary policy;  government’s management of revenues and expenditures; taxation; 

public debt;  budget system and budget process;  problems and trends of  public 

finance administration 

 

2131422 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับนักบริหารภาครัฐ 3 (2-2-5) 
 Statistics and Data Analysis for Public Administrators 

สถิติเพ่ือการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การประมวลผลการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การแปรผล วิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

Statistics for research; descriptive statistic; inferential statistic; data 
processing by using Statistical Package for Social Science (SPSS); data interpretation; 
research report writing 
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2131423 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                     3 (2-2-5) 
 Seminar in Public Administration   
                      แนวคิดวิธีการฝึกอบรมสัมมนา รูปแบบการศึกษารายกรณีทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ สภาพปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบูรณาการทางความคิดน าข้อค้นพบมาปฏิบัติการ
สัมมนา  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 
                      Concepts of seminar training techniques; case studies in public 
administration;  issues in public administration; integration of ideas through seminar 
under the supervision of the instructor 

                      
2131311 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 (3-0-6) 
 Organizational Development towards Excellence 

แนวคิด เทคนิควิธี และวัฒนธรรมที่น าองค์การที่น าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนางานเพ่ือความเป็นเลิศ 

Concepts; techniques and organizational culture for improvement,  
changes and organization development towards excellence 
 

2131312 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                   3 (3-0-6) 
 Human Relations in Organization   

แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม
และองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน หลักจริยธรรมที่ช่วย
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 

 Concepts, scope and fundamental factors of interpersonal, group and 
organizational relationships; roles and social responsibility; communication; coordination; 
ethical principles that promote human relations  
 

2131411 พฤติกรรมองค์การ               3 (3-0-6) 
 Organization Behavior    

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม จนถึง
ระดับวัฒนธรรมองค์การ ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม  การใช้พลังกลุ่มให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาพฤติกรรมองค์การ การขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับบุคคลในองค์การ 
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Concepts, theories; individual and group behaviors; organizational culture; 
influences from environment; group force and organizational performance; development 
of organization behavior; morale and motivation for organizational members 
 

2131412 ภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
 Leadership  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ประเภทและที่มาของผู้น า คุณสมบัติและคุณลักษณะ 
บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้น า แรงผลักดันที่ท าให้เกิดภาวะผู้น าแบบต่างๆองค์ประกอบที่มีต่อ
ความส าเร็จของการใช้ภาวะผู้น า การพัฒนาความเป็นผู้น าและการประเมินภาวะผู้น า 

Concepts; theories; styles and emergence of leaders; attributes; 
characteristics; roles and abilities; key elements for leadership efficacy; development of 
leadership skills; evaluation of leadership 
 

2131413 
 

การบริหารส านักงาน 
Office  Administration 

3(3-0-6) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงาน ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของ
ส านักงาน  บทบาทของการจัดส านักงาน  งานสารบรรณ  งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของงานส านักงาน การจัดสถานที่ท างาน การอ านวยการ การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 

Concepts; knowledge in office operation; roles of office archives; plant 
layout; office standard operating procedures; workplace design; directing and control for 
work efficacy 
 

2131321 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ 3(3-0-6) 
 National  Policy  Planning  Process  

 แนวคิดพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์และขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
การท างานของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการ ขั้นตอนในการวางนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายระดับชาติที่ส าคัญของไทย 
                  Fundamental concept; objectives and scope in planning; environmental factors; 
economic system and planning; principles; steps in policy planning; policy implementation; 
policy monitoring and evaluation; analyses of important policies of Thailand 
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2131322 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 
 Social  and  Economic  Development  Policy  

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อนโยบาย ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการด าเนินนโยบาย 

Concepts; influential factors and environments on policy; problems and 
available solutions in policy implementation  
 
2131323 การวิเคราะห์นโยบาย                                                            3(3-0-6) 
 Policy Analysis    

หลักการ ตัวแบบ กระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิคการวิเคราะห์
นโยบายแบบต่างๆ เช่น ทฤษฎีระบบ  เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม  การประยุกต์ใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์นโยบาย  

Principles; models; process in public policy formulation; policy 
analysis techniques; application of  techniques for policy analysis  
 
2131324 การน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 Policy Implementation  

หลักการและกระบวนการในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของ
นโยบาย วิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามนโยบาย และกรณีศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

Principles; policy implementation process; policy implementation analysis; 
case studies of policy implementation  
 

2131325 การประเมินผลนโยบาย                                                      3(3-0-6) 
 Policy Evaluation  

หลักการและเทคนิคของการประเมินผลนโยบายในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร  ศึกษาการ
ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลเทคนิคการประเมินผล   โดยเน้นการประเมินผลทั้งวงจร ตั้งแต่ การ
ประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

Principles; techniques in policy evaluation; standard and evaluation criteria 
specification; evaluation techniques; evaluation cycles 
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2131326 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Evaluation  

หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลโครงการทั้งวงจร ตั้งแต่ การประเมินผลก่อน 
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานตามโครงการ  

Principles; program evaluation techniques; standard and evaluation criteria 
setting; whole evaluation cycle of the program 

 
2131327 สัมมนาทางนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Seminar in Public Policy  
                      การวิเคราะห์กรณีศึกษาในด้านนโยบายสาธารณะ ผลกระทบของบริบททางนโยบาย
สาธารณะที่ส าคัญ 
                       Case studies in public policy analysis; impacts of key public policy contexts 
 
2131231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  
                        แนวคิด หลักการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงกลยุทธ์และนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความส าเร็จขององค์การ การบริหารผลการท างาน การท างานเป็นทีม 
                         Concepts; principles; strategic human resource management; connecting of 
strategies and human resource management policy; environment analysis in human resource 
management; human resource management forms for organization success; performance 
management;    team work 
 
2131232 การบริหารค่าตอบแทน                                                     3(3-0-6) 
 Compensation Management    
                       แนวคิด ความหมาย หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทน การก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน วิธีการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินค่างาน เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน การวิเคราะห์ค่าตอบแทน กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน  สวัสดิการ
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และผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนๆ ทั้งในกรณีภาครัฐและเอกชน 
                        Concepts;  meaning;  principles; theories;  wage, salary and compensation 
management;  job evaluation for compensation structure;  compensation payment;  
compensation analysis;  compensation management strategies; welfare and other benefits for 
public and private sectors 

 
2131331 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Performance Management  
                       แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการน าเอาผลการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
และปรับปรุงให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย ดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารผู้มีวุฒิสามารถ  
                       Concepts; principles; process of performance management towards goal 
achievement; key performance indicators; performance management; talent management  
 
2131332 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
 Human Resources Development   
                       แนวคิด วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เช่น 
การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพในสายงาน การท างานเป็นทีม และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้
ในอนาคต 
                        Concepts; methods and techniques in human resource development; 
trainee needs, career development, team working, learning organization 
 
2131333 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labor Relations  
                       ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์ ปัจจัยต่างๆที่มี อิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และระบบพิทักษ์คุณธรรม  
                       Background; employee relations; influential factors between employer and 
employee relationship; relevant labor laws and merit system 
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2131241 เทคนิคการบริหาร                                                               3(3-0-6) 
 Administrative Techniques  
                       แนวคิดหลักการทางบริหาร เทคนิคหรือกลวิธีทางการบริหารสมัยใหม่ การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานในทุกกระบวนการบริหาร ให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติ 
การประเมิน การควบคุม การตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
                       Concepts; principles; techniques  in modern management; work system  
improvement for organizational  efficiency and effectiveness; application of administrative 
techniques 
 
2131342 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ                                                 3(3-0-6) 
 Strategic  Management  in Public  Sector  
                       แนวคิด กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  ตั้งแต่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ประมวลผลและควบคุมกลยุทธ์  โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ือน าไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณะ 
                       Concepts, strategic management process; case studies of excellent 
organizations from both public and private sectors 
 
2131343 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
                       ความหมาย แนวคิด ลักษณะ  การจัดการองค์กรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง วิธีการบริหาร
จัดการทีร่องรับการเปลี่ยนแปลง เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ 
                       Meaning, concepts; characteristics and organizational management for 
changes; management methods in responsive with changes; techniques and decisions 
making; development towards quality organizations 
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2131344 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Enterprise Administration  
                       แนวคิด หลักการ นโยบายการจัดตั้งและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รูปแบบและวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  ระบบการบริหาร  เช่น การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ ปัญหาในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนวิธีการแก้ไข 
                        Concepts; principles; formation and privatization policy; development of 
public enterprises in Thailand; patterns and formation process of public enterprises; 
administration systems; human resource management; financial management; roles of 
government towards public enterprises; problems and solutions for public enterprises 
operation 
 
2131441 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration  
                       ทฤษฎี ระเบียบวิธี  และตัวแบบเปรียบเทียบการบริหารภาครัฐ และศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบการบริหารภาครัฐของประเทศไทยกับนานาประเทศ  โดย พิจารณาลักษณะส าคัญและปัญหาของ
ระบบการบริหารของประเทศต่างๆ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และ
สิ่งแวดล้อม   
                       Theories; methodology; comparative study models; comparative studies 
of Thai bureaucratic systems and other countries; key characteristics and problems of 
administrative system in different countries;  major influential contexts 
 
2131442 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
 Knowledge Management  
                       แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการจัดการความรู้ 
องค์ประกอบ และขั้นตอนในการจัดการความรู้  แหล่งความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ 
เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในระดับองค์กร ระดับ
ทีมงาน และระดับบุคคล กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กรรวมทั้งกรณีศึกษา
จากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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                       Concepts; principles; theories; meaning; models; elements and steps in 
knowledge management processes; knowledge sources; knowledge creation and 
exchanging processes; technologies and tools; development of knowledge management; 
learning organization; planning strategy and execution of knowledge management; case 
studies from local and international organizations 
 
2131443 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Marketing  
                       ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน การก าหนดยุทธศาสตร์ การบริหารงานสาธารณะภายใต้
สถานการณ์ที่ผันแปร การประยุกต์เทคนิคการจัดการการตลาดสู่การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
                       Meaning; significance; concepts; theories; environmental analysis; strategy 
formation; public administration under turbulence; application of marketing management 
techniques towards public management 
  
2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 3(3-0-6) 
 Emergency and Crisis Management   
                       สาเหตุ  โครงสร้าง ผลกระทบของภาวะวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการจัดการ         
การวางแผนและเตรียมความพร้อม การสื่อสารในภาวะวิกฤต กลยุทธ์การบริหาร การปูองกัน เยียวยาและ    
การแก้ไข 
                       Causes; structure; impacts of organizational crisis or emergency situations;  
management, planning, and preparation systems; crisis communication; crisis management 
strategy; prevention, mitigation, and remedies 
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2131251 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                                                                3 (3-0-6) 
 Political Philosophy and Theory   
                      ความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของนักคิดทางการเมือง นักคิด 
แนวความคิด/ทฤษฎี การเมืองตะวันตก ยุคคลาสสิค ยุคกลาง  ยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งมีผล
ทางการเมืองในการเปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกับการเมือง การปกครอง                       
                      Background;  meaning;  concepts;  theories of political philosophers; 
Western political theories; impacts on politics; comparison of political ideas and 
government     
  
2131252 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
 Principles and Approach on  Political Science  
                       พัฒนาการ แนวคิด วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางต่างๆ 
ได้แก่ แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบัน แนวทางจิตวิทยาการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทางระบบ 
แนวทางการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ แนวทางนโยบาย
สาธารณะ แนวทางอ านาจ แนวทางการสื่อสาร แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง แนวทางสิทธิ-มนุษยชนและ
อ่ืน ๆ รวมถึงการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย 
                       Evolution; concepts; approaches in political science; political science in 
multiple approaches; political philosophy approach, institution approach; group approach; 
systems approach; rational decision making approach, Marxian political economy 
approach; public policy approach, power approach; communication approach; political 
ecology approach; human rights approach; political science in Thailand 
 

2131351 การเมืองไทยร่วมสมัย                          3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Politics    
                       แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาทางการเมือง  บทบาทของทหาร พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืนที่มีต่อการเมืองไทย  อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และแนวทางการ
พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย 
                       Concepts; theories; political development; role of military; political 
parties and interest groups in Thai politics; obstacles in democracy system and trends of 
Thai political development  
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2131352 รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
 State and Society     
                       แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม รูปแบบปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมโลก  ปัญหาและแนวโน้มของรัฐ
ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
                       Concepts; theories; development and relationship between state and 
society; patterns of problems; changing roles of state; relationship between state and 
global society; problems and trends of state in globalization 

 
2131353 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์                            3(3-0-6) 
 Political Party and Interest Groups    
                      แนวคิดและแนววิเคราะห์เกี่ยวกับ พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง โดยการน าขอบเขตและ
ลักษณะการศึกษาของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยตะวันตก มาประยุกต์ในเชิง
เปรียบเทียบกับพรรคการเมืองของไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 
                        Concepts and analyses of political parties; interests groups and election; 
relationship between political institution and political processes; application of 
comparative studies between political parties and their environments in western 
democratic countries and Thai political parties; laws related to political parties 

 
2131354 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย   3(3-0-6) 
 The System of Socio Political and Economic of Thailand 
                     แนวคิด ทฤษฎี ระบบ โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย  โดยเน้นพ้ืนฐาน
ความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นส าคัญศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองตลอดจนศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย นับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย  

              Concepts; theories; system; socio-economic and political structure in 
Thailand; Thai economic system; study interactions among socio-economic and political 
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factors; dynamic processes and their impacts on socio-economic and political dimensions 
of Thailand  
 
2131355 การเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Politics      
                       เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นของประเทศต่าง ๆ ในการเมืองโลก  โดยเน้นการศึกษาถึง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมการเมืองระหว่างประเทศ โดยเริ่มท าการศึกษาตั้งแต่สมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสมัยปัจจุบัน เช่น สงครามเย็น วิกฤตการณ์คิวบา สงครามเกาหลี สงคราม
เวียดนาม ปัญหาการลดก าลังอาวุธ การผ่อนคลายความตึงเครียด ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
การสิ้นสุดสงครามเย็น สงครามอ่าวเปอร์เซีย ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บทบาทของจีน การก่อการ
ร้าย สันติภาพ โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
                     Major events in global politics; impacts of  power relations in international 
politics after world war II; cold war,  Cuba crisis, Korean war,  Vietnam war,  weapon 
problems reduction,   political tension reduction,  conflicts in middle east region, the end 
of cold war,  gulf war,  China roles, terrorism,  peace and globalization  
 

2131356 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา  3 (3-0-6) 
 Politics and Government of the United States  of  America    
                       ความเป็นมาของการเมือง รัฐธรรมนูญ และระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ปัจจัยทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและอุดมการณ์ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลักษณะทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์
สถาบันพ้ืนฐานการปกครองของสหรัฐอเมริกาและบรรดาแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล  
บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ ระบบพรรคการเมืองและการด าเนินงาน
ของรัฐสภาและศาล 
                      Background; constitution and the legal system of the United States of 
America; historical, social and ideological factors; economic interests and geographical 
features; fundamental administrative institutions of the United States of America; 
institutions that influence the operation of the government; roles of the president; 
relationships between federal government and state governments; political party system; 
and the operation of congress and court 
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2131357 การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 (3-0-6) 
 Politics and Government of the People’s Republic of China   
                      ประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นถึงปัญหาโครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางการเมือง ตลอดจนการพัฒนาการเมือง ของสังคมจีนตั้งแต่สมัยโบราณใน
ยุคราชวงศ์ต่าง ๆ จนถึงสมัยคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน รวมถึงการปฏิวัติในสาธารณรัฐประชาชนจีนตาม
อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ และการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย ในปัจจุบัน 
                      History; political system of The People’s Republic of China; socio-cultural 
structure problems; political institutions; China’s evolving political process  from ancient 
civilization to the administration of the Chinese Communist Party; Chinese revolution; 
communist ideologies and current national development policies 
 
 
2131451 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                      3(3-0-6) 
 Politics and Government in Southeast Asia    
                       ความเป็นมา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมือง บทบาทความสัมพันธ์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่างประเทศ ปัญหา
ทางการเมืองและการปกครอง การแทรกแซงของชาติมหาอ านาจ     
                        Background; structure and political institutions; political process; roles; 
Southeast Asia and international relations; problems in politics and government; 
intervention from super power nations 
 
 
2131452 องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Organization  
                      ความเป็นมา แนวคิด ความหมาย ลักษณะพ้ืนฐาน บทบาท พัฒนาการขององค์การ
ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรค องค์การระหว่าง
ประเทศในโลกปัจจุบัน 
                      Background; concepts; meaning; characteristics; roles; development of 
international organizations;  global international organizations; regional organizations; 
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problems and obstacles 
 
2131453 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม               3(3-0-6) 
 Public Participation and Civil Society  
                      ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและประชาสังคม เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  การจูงใจให้เกิด
การมีส่วนร่วม และกระบวนการประชาสังคม 

                        Philosophy; concepts; theories; public participation as stated by the 
Constitution of the Kingdom of Thailand; participative public administration; motivation to 
participation and civil society process 
 
 
2131454 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย 3 (2-2-5) 
 Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand  
                   สัมมนา วิเคราะห์  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง กระบวนวิธีทางการเมืองการ
ปกครองที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม โดยเน้นในแง่ทฤษฎีพร้อม
กรณีศึกษาของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ 
                    Seminar; analysis; comparison of political behaviors; political procedures 
and administration involving progress and socio-political changes; case studies of 
Thailand and other countries 
 

2131461 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local  Financial  and  Fiscal  Administration  
                       แนวคิด หลักการในการบริหารงานคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน ระบบงบประมาณและกระบวนการงบประมาณท้องถิ่น การ
บริหารการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่นกับการคลังของประเทศ การ
บริหารงานคลังท้องถิ่น กับการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารงานคลัง
ท้องถิ่น 
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                      Concepts; principles; management of revenues and expenditures of local 
government; subsidies;  local budgeting system; process disbursement management and 
local expense auditing;  fiscal relations between local and state level; local fiscal 
management and local development; problems and trends of local fiscal management 
 
2131462 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน    

การคลังของรัฐ 
3(3-0-6) 

 Economic  policy  management  and  
monetary  and  fiscal  policy 

                       แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ สถาบันการเงินการคลัง นโยบายการเงิน
การคลังในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลกับการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบาย
การคลังและนโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายการคลังและนโยบายการเงินของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน 
                      Concepts; theories; development of monetary policy and fiscal policy of 
Thailand; financial and fiscal institutions; monetary and fiscal policies; government and 
economic policy formulation; monetary and fiscal policies for economic problems; 
problems and trends of monetary and fiscal policies 
 
 
2131463 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax  Administration  
                       แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับภาษีอากร นโยบายภาษีอากร การบริหารจัดเก็บภาษี
อากร ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีอากรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ภาษีอากรกับประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างภาษีอากรของไทย ประเภทภาษีอากรที่ส าคัญของไทย แนวโน้มการบริหาร
ภาษีอากรในอนาคต 
             Concepts; theories; principles of taxation; tax policy;  tax collection; tax 
management; impacts of tax collection on economic system; efficiency and economic 
justice in taxation;  Thailand’s tax structure; major classifications of taxation in Thailand; 
future trends in taxation 
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2131464 กระบวนการบริหารงบประมาณของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Budgeting Process in Public Sector  
                       แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการงบประมาณ นโยบายงบประมาณกับนโยบายการ
คลัง ความเป็นมาของการงบประมาณ ระบบงบประมาณและกระบวนการงบประมาณทั้งกรณีประเทศไทย
และต่างประเทศ การวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการงบประมาณแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มการงบประมาณแผ่นดินของไทยในอนาคต 
             Concepts; theories; principles; background; budget policy and fiscal policy;  

budgeting system and budgeting process of Thailand and foreign countries;  budget 

analysis;  problems and obstacles of budgeting process of Thai government; future trends 

of budgeting process  

 

2131271 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Concept and Theory of Local Government  
                        แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎี
การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ต่างประเทศท่ีส าคัญ และแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต   
                        Concepts; theories; principles of local government and administration; 
local government in democratic system; outstanding local governments in other countries 
and future direction of local government  
 
2131371 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Strategies of Local Government  
                       ยุทธศาสตร์ กระบวนการบริหารนโยบาย แผน การบริหารการคลัง โครงการ การบริการ
สาธารณะเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวโน้มการบริหารท้องถิ่นในอนาคต 
                       Strategies; policy management process; plans; fiscal management; 
projects; quality-oriented public services; current situation assessments; problems and 
appropriate resolutions for local government administration; future trends of local 
government administration 
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2131372 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น                     3(3-0-6) 
 Society and Cultural of Local Community  
                       แนวคิด ความส าคัญของสังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างสังคมท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                      Concepts; significance of socio-cultural and local wisdoms; local social 
structure; local culture; local socio-cultural changes; community studies methods; policy 
for local socio-cultural development 
 
2131373 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Law of Local Government  
                       รูปแบบ ขั้นตอนการจัดท ากฎหมาย อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                        Forms; legislative procedures; jurisdiction of local government officials; 
laws related to administration and local government administration under the 
Constitution of the Kingdom of Thailand 
 
2131471 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 Community Enterprises Management  

     แนวคิด ความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
แนวคิด ประเภท กระบวนการ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต 
การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
                        Concepts; significance of community economy; households in local 
community economy; concepts, types; processes and development of community 
enterprises; marketing management; production management; marketing promotion; 
community enterprises strengthening development strategies; problems and factors that 
determine success of community enterprises 
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2131472 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Ethics for Local Administrators  
                       ความรู้พ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์  จรรยาบรรณทางการบริหารและ
คุณธรรมส าหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่น จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น  
                       Fundamental knowledge, concepts and ethical theories, code of ethics 
for executives; good governance and local administration; ethics and cultural promotion 
for local organizations; folklores in local administration; application of religious teachings 
in local government administration 

 
2131473 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Local Infrastructure Administration  
                        แนวคิด วิธีการการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย งานด้านการคมนาคม ไฟฟูา  ประปา โทรคมนาคม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมทั้งการจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชากรท้องถิ่น  
                       Concepts; methods for local governmental infrastructure administration; 
administration of transportation system, electricity, water works, telecommunication, 
prevention and mitigation of natural disasters; management of public space for local 
people’s quality of lives 

 
2131474 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Peace Studies for Local Development  
                       ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทและวิธีการและกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา การต่อรอง
และการไกล่เกลี่ย การอ านวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้าง
สมานฉันท์ สันติสุขชุมชน 
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                      Local community and stability and security; roles; methods; community 
participation process; philosophy; concepts, theories in peace and conflict studies; 
negotiation and mediation skills; facilitating roles and public hearings arrangement; 
strategies and peaceful conflict management tactics; skills and mechanisms in conflict 
management; culture and local wisdom in establishing harmony and peace in community 
 
2131475 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Administration  
                       แนวคิด หลักการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหาร แนวคิดการบริหารแนว
ใหม่ การวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารและแนวทางการจัดการศึกษาของท้องถิ่น   ความสัมพันธ์เชิง
ระบบและการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
                     Concepts; principles of education administration; elements of 
administration; concepts of new administration; strategy planning; administration and 
guidelines for local educational administration; systems approach and integrated local 
development and trends in educational changes 
 

2131476 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning for Integrated Local Spatial Development 
                       แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด
นโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น การก าหนด
ขอบเขตการจัดการชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์และพ้ืนที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะ   
บูรณาการ 
                        Concepts; theories in local spatial development; urban and rural studies; 
ideal local communities;  policy and spatial development plans; analysis of local 
ecological system; strategic process and planning techniques for local spatial 
development; geographical information techniques for local development; area 
specification for accommodating communities; landscape and public areas management; 
integrative local development 
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2131281 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป                                           3(3-0-6) 
 Criminal Law I: General Principles    
                       หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1-106 
และภาค 3 ความผิดลหุโทษตั้งแต่มาตรา 367 – 398 
                       General principles of criminal law according to criminal law book 1; 
articles 1-106 and book 3; petty offense; articles 367-398 
 

2131282 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด                                       3(3-0-6) 
 Criminal Law II: Offences    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน, 2131281 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป 
                     หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
Prerequisite: 2131281 Criminal Law 1: generation Principles 
                     General principles of criminal law according to criminal law book 2;   
articles 107-366 
 
2131283  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                        3(3-0-6) 
 Criminal Procedure    
                       หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                       General provision of criminal procedure; litigation in criminal court of first 
instance; appeal and supreme court according to criminal procedure 
 
2131284 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Civil and comercial Law  
                        ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น ในส่วนที่ว่าด้วยว่าด้วยบุคคล นิติกรรม 
สัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก 
                        General provision of  civil and commercial law in personal; juristic acts; 
contract; obligation; family and succession 
 



68 
 

2131481 กฎหมายลักษณะพยาน                                                     3(3-0-6) 
 Law of Evidence    
                       ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 5  เช่น ความหมายและประเภทของพยาน การรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน การสืบพยาน หน้าที่
น าสืบ (ภาระการพิสูจน์) 
                       Rules of taking evidence both in civil and criminal cases according to the 
law of civil procedure book 1 chapter 5 and the law of criminal code chapter 5; definition 
and types of evidence; admissibility of evidence; taking evidence and burden of proof 

 
 

2131482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 
 Internship in Public Administration  
                        ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้น
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การ
บริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ รวมถึงการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ จากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                       Training on public administration in public organizations, state enterprises 
and private sector organizations; collecting data; organizational management analysis; 
guidelines for organizational management problems; participation in organizational 
management activities; writing a graduated report from the acquired training experiences 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ 
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3.2 ชื่อ นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 

3-1014-XXXXXXXX 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 

ร.ม.(การปกครอง) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2535 

2. นางสาวบูรณจิตร  
แก้วศรีมล 
3-8004- XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2546 

3. นางสาวอารี ผสานสินธุวงศ์ 
3-1019-XXXXXXXX  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 
 

รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2546  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2537 

4. นางสาวกันยาวรรนธ์ 
ก าเนิดสินธุ์ 
3-2301-XXXXXXXX 

อาจารย์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
 
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2550 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2542 
 

5. นางสาวกัณญาณัฐ   
เสียงใหญ่ 
3-8602-XXXXXXXX 

อาจารย์ รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2547 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
6. 
 
 

นางสาวทัชชญา  
วรรณบวชเดช 
3-1006-xxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D. 
(Development 
Administration) 
(International 
Program) 
นศ.ม 
(สื่อสารมวลชน) 
ศษ.บ.  
(ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 
 

National Institute of 
Development Administration, 
2546 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2535 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

7. นายสุรศักดิ์  โตประสี 
3-7305-xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์ 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2542 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 

8. นายสุวินัย เกิดทับทิม 
34499XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
พบ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2531 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 
 

9. นายศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 
3-7605- XXXXXXXX 

อาจารย์ รอ .ม . (การจัดการ 
ภาครัฐและเอกชน) 
รส.ม.(พัฒนาแรงงาน 
และสวัสดิการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2554 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552  
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
รป.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
รบ.(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

10. นายวุทธิเมธว์ เกื้อกอบ 
3-1015- XXXXXXXX 

ผู้ช่วน
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสน 
ศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2560 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2546 

11. นายนนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
3-1002-XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ร.ม.(การปกครอง) 
 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ศศ.บ. (เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
2554 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์ 

3-1014-XXXXXXXX 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 

ร.ม.(การปกครอง) 
 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2535 

2. นางสาวบูรณจิตร แก้วศรี
มล 
3-8004-xxxxxxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2546 

3. นางสาวอารี ผสานสินธุวงศ์ 
3-1019-XXXXXXXX  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2546  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2537 

4. นางสาวกันยาวรรนธ์ 
ก าเนิดสินธุ์ 
3-2301-XXXXXXXX 

อาจารย์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 
 
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2550 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2542 
 

5. นางสาวกัณญาณัฐ        
เสียงใหญ่ 
3-8602-XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549  
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2547 

6. 
 
 

นางสาวนิตยา รุ่งสมัย 
3-7502- XXXXXXXX 

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

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
7. นางสาวทัชชญา  

วรรณบวชเดช 
3-1006-xxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D. 
(Development 
Administration) 
(International 
Program) 
นศ.ม. 
(สื่อสารมวลชน) 
ศษ.บ.  
(ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

National Institute of 
Development Administration, 
2546 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2535 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

8. นายสุรศักดิ์  โตประสี 
3-7305-xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
, 2542 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539 

9. นายสุวินัย เกิดทับทิม 
34499XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ปร.ด. 
 
พบ.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2555 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2531 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2522 

10. นางสาวอารีย์ รุ่งแสง  
3-1506-XXXXXXXX 

อาจารย์ ร.ม.  
(สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น) 
รป.ม.  
(นโยบายสาธารณะ) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2559 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2550 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
11. นางสาววรินร าไพ   สารกูล 

3-2004-XXXXXXXX 
อาจารย์ นบท.(เนติบัณฑิต

ไทย) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

ส านักอบรมกฎหมายแห่ ง เนติ
บัณฑิตยสภา, 2546 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 

12. นายศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 
3-7605- XXXXXXXX 

อาจารย์ รอ.ม.(การจัดการ  
ภาครัฐและเอกชน) 
รส.ม.(พัฒนาแรงงาน 
และสวัสดิการ) 
รป.บ.(รัฐประศาสน 
ศาสตร์) 
รบ.(สังคมวิทยา  
และมานุษยวิทยา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

13. นายวุทธิเมธว์ เกื้อกอบ 
3-1015- XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2560 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2546 

14. นางสาวศิวพร     โพธิวิทย ์
3-7299- XXXXXXXX 

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

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์, 2556 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

15. นายนนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
3-1002-XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ร.ม.(การปกครอง) 
 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
ศศ.บ. (เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา,2554 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค 
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        3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1. นางมาลินี ธีรอภิศักดิ์กุล 

3-1018-XXXXXXXX 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

(กฎหมาย) 

ประกาศนียบัตร 

(กฎหมายมหาชน)  

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

ประกาศนียบัตร

(กฎหมายธุรกิจ)  

น.บ.(นิติศาสตร์) 

กศ.บ.

(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2537 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2526 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2518 

2. นายพยนต์ เอี่ยมส าอางค์ 

3-1020-XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(รัฐศาสตร์) 

ร.ม.(การเมืองการ

ปกครอง) 

น.บ.(นิติศาสตร์)  

 

ค.ม.(พ้ืนฐาน

การศึกษา)  

ศษ.บ.(การ

ประถมศึกษา) 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-การ

ปกครอง) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2551 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2536 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2527 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2526 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2524 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ประสานมิตร),2519 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

4. 

 

 

 

  

ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ  
อ านักมณ ี
3-8013- XXXXXXXX 

อาจารย์ น.ม. (กฎหมาย
เอกชน) 
น.ม.(กฎหมาย
มหาชน) 
นบท.(เนติบัณฑิต
ไทย) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2546 
 
ส านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2546 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 

5. 

 

 

 

 

นายนรเทพ บุญเก็บ 
5-1403- XXXXXXXX  

อาจารย์ น.ม.(นิติศาสตร์) 
นบ.ท. 
(เนติบัณฑิตไทย) 
รป.บ. 
(การบริหารงาน
ยุติธรรม) 
น.บ.(นิติศาสตร์)       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา,2546 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2542 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2538 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ค  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีการวัดผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยหน่วยงานและสาขาวิชา พร้อมจัดท าบัณฑิตนิพนธ์โดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีที่ได้
เรียนในรายวิชาต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ โดยสามารถน าผลการศึกษาไปสู่ การประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ 

ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือลดปัญหาการท างาน และ

เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
5. สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับ

ระดับการท างาน 
4.2 ช่วงเวลา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4  
จ านวนไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องจัดท าโครงงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายหลังจากสิ้นสุดการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ประกอบวิชาชีพ 
2. นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้  

5.3 ช่วงเวลา 
การท าโครงงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
            5 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1. สาขาวิชาจัดท าคู่มือการจัดท าโครงงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับนักศึกษา 

2. สาขาวิชามีการจัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. สาขาวิชาจัดให้นักศึกษาทุกรายมีอาจารย์นิเทศก์ส าหรับควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
ติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
       ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะ โดยให้หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพร่วมประเมินผลในขั้นต้น และประเมินผลขั้นสุดท้ายโดยการให้คะแนนผลการเรียนโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ ส านึก

รับผิดชอบสังคม 

- จัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนที่เสริมสร้างจิตสาธารณะ    

จิตอาสาและตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

เช่น กิจกรรมรักษาความสะอาดรอบรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นด้อยโอกาส เช่น กิจกรรมชมรม

ปัญญาชนคนสร้างฝัน (จัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง) เพ่ือให้

นักศึกษาได้สัมผัสวิถีชีวิตจริง ในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลความ

เจริญ ตลอดจนได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน 

เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของทุกชีวิตใน

สังคมท่ีหล่อหลอมรวมเป็นสังคมไทย  

2. ด้านจริยธรรม คุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม สอดแทรกให้นักศึกษามีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการสร้างเสริมสังคมคุณภาพในอนาคต 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีความฉลาดทางอารมณ์ 
4. มีจิตส านึกสาธารณะ 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การอภิปราย 
4. การสอนที่สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมโดยใช้เอกสารและสื่อ
ต่างๆ 

1. ปร ะ เ มิ น จ า กก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน
หรือการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า บ ท บ า ท ส ม มุ ติ
สถานการณ์จ าลอง เกม 

6. การเรียนรู้ในกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

7. การก าหนดพฤติกรรมข้อปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมอบหมายงาน 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์  
ใบงานรายงานผลงานหรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 

 

 

2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวชิา 

2. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในความเป็นไทย ภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน 

3. มีความสามารถน าความรู้
ไปพัฒนาตนเอง 

 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การอภิปราย 
4. การฝึกปฏิบัติการ 
5. การท าโครงการโครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น ผ่าน

การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
7. การสอนโดยใช้การเรยีนรูจ้าก

กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 
เกม หรือสถานการณ์จริง 

8. การศึกษาดูงานหรือเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ 

การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากใบงาน รายงาน

ผลงาน หรือผลผลิตของผูเ้รียน 
4. ประเมินจากการน าเสนอ

รายงาน หรือผลงานของผู้เรยีน 
5. ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชัน้
เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน 
หรือการมีส่วนร่วมในการตอบ
ค าถาม 
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3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ติดตาม การเปลี่ยนแปลง
ของบริบททางสังคมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ 
คิดแบบองค์รวม 

3. มีความสามารถแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การอภิปราย 
4. การฝึกปฏิบัติการ 
5. การท าโครงการ โครงงาน 
6. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล

จากการสืบค้นการบรรยาย 
เอกสารและสื่ อต่ า งๆ  เ พ่ือ
น า ไปสู่ ก า ร อภิ ป ร า ย  ก า ร
น าเสนอในชั้นเรียน 

7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้ จาก
สถานที่จริง  

8. กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 
เกม เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ และวิพากษ์ 

9. การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. การทดสอบย่อยแบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค และ/หรือ

การสอบกลางภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม ใบงาน 

รายงาน ผลงาน ผลผลิต หรือ
การน าเสนอของผู้เรียน 

4. ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความเข้าใจความต่าง 
ด้านวัฒนธรรม และความ
ต่างด้านกระบวนทัศน์ 

2. มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
สังคม ประเทศชาติ พร้อม

1. การสอน โดย เน้ นกา รสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. การสอนโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

1. ปร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียนความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เป็ นสมาชิ กประชาคม
อาเซียน และประชาคม
โลก 

3. มีภาวะผู้น าและ
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกัน 

 

เ พ่ื อส่ ง เสริ มการปฏิ บั ติ ง าน               
ในฐานะผู้น า ผู้ตามที่ดี โดยผ่าน
กิจกรรมการท ารายงาน โครงการ 
โครงงาน เพ่ือการน าเสนอ 

3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมุติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง เพ่ือเรียนรู้ 
การปรับตัว บทบาทความรับ 

4. ผิดชอบ และบทบาทความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

5. การศึกษาดู งาน เรี ยนรู้ นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ จากชุมชน เรียนรู้ จาก              
สภาพจริง 

2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ทั ก ษ ะ ก า ร
แสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตาม
จากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่ก าหนด 

3. ประเมินจากความสามารถ 
ในการท างาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

4. ประเมิ นจากการน า เสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน หรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการสื่อสาร 
2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
3. มีทักษะและสามารถใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน 

 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้

ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่ อ ส า ร ได้ หล ากหลาย
รูปแบบ 

4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ร ะห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น กั บ ผู้ เ รี ย น 
ผู้เรียนกับผู้สอนและบุคคลอ่ืนๆ 

1. ปร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร              
การมีส่วนร่วม หรือการติดต่อ
ผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  การ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ 

2. ประเมินจากความสามารถ 
ในการอธิบาย อภิปราย หรือ 
การน าเสนอ 

3. ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงานหรือผลผลิตของผู้เรียน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณี ศึ กษา  บทบาทสมมุ ติ 
สถานการณ์จ าลอง 

ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล  
กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ก า ร
ประมวลผล  และการ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือ
การน า เสนอ ในรู ปแบบที่
เหมาะสม 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีการน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2. มีความเป็นระเบียบวินัยใน
การน ามาพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ ทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม 

3. สามารถปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพ้ืนฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่น 

1. การสอนแบบเน้นบรรยาย
และอภิปราย  

2. แบบเน้นกรณีปัญหาเพื่อ
สอดแทรกการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ 

3. เพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมุ่งมั่นรวมถึง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสังคม
ตระหนักถึงประโยชน์
สาธารณะ 

1. สังเกตพฤติกรรม ประกอบ
กับการประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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2) ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองหรือสังคม 

2. เข้าใจความรู้และหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3. รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ของความรู้ตลอดจน     
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

4. ตระหนักรู้ถึงงานวิจัย       
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา      
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1. การสอนแบบบร รย ายและ
อภิปราย 

2. การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา  
3. การสอนแบบเน้นการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
4. การสอนแบบ CCPR Model 

โดยเฉพาะการสอนแบบมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ 

 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสอบปฏิบัติ 
3. การเขียนรายงานและการ

น าเสนอด้วยวาจา 

 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการสรุป
ส า ร ะ ค ว า ม รู้ โ ด ย ใ ช้        
ผังมโนทัศน ์

2. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
แ ล ะ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

1. การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
2. การสอนแบบกรณีปัญหา 
3. การสอนแบบ CCPR Model 

โดยเฉพาะการสอนแบบมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์  

4. การสอนแบบใช้สถานการณ์

1. การสอบข้อเขียน 
2. การเขียนรายงานและการ

น าเสนอด้วยวาจา 
3. การวิจัย 
4. การสังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

รัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3. ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า แ ล ะ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดย
ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ น ว คิ ด แ ล ะ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ เ ส น อ แ น ะ
แนวทางในการแก้ ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 

จ าลอง 
5. การอภิปรายในชั้นเรียน 
6. การฝึกปฏิบัติการ 
7. การท าโครงการ โครงงาน 
8. การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล

จากการสืบค้นการบรรยาย 
เอกสารและสื่ อต่ างๆ  เ พ่ือ
น า ไปสู่ ก า รอภิ ป ร าย  การ
น าเสนอในชั้นเรียน 

9. การศึกษาดูงาน เรียนรู้ จาก
สถานที่จริง  

10. กรณีศึกษา สถานการณ์จริง 
สภาพปัญหา เพ่ือน าไปสู่การ
สัง เคราะห์  วิ เคราะห์  และ
วิพากษ์ 

5. การมอบหมายงานที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการประมวลความรู้ 

 

 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการ
ท างานที่มอบหมายทั้ง
แบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม 

2. มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3. สามารถปรับตัวได้ใน
สังคมที่มีความ

1. การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
2. การสอนแบบเน้นการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
3. การสอนแบบบรรยายและ

อภิปราย 
4. การสอนแบบ CCPR Model 

โดยเฉพาะแบบมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงานที่

มอบหมายและการน าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

หลากหลาย รับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

4. มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม 

 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข 
การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการน าเสนอผลงาน 

2. มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ค้นคว้าหาความรู้และการ
น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ท า ง       
รัฐประศาสนศาสตร์ ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ 
 

1. การสอนแบบเน้นการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

2. การบรรยาย 
3. การฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสถิติ
ทางสังคมศาสตร์ 

4. การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่ อสารได้หลากหลาย
รูปแบบเพ่ือใช้ในการแสวงหา
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 

5. มอบหมายให้ผู้ เรียนได้ใช้การ
สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียนระหว่างผู้เรียน

1. การสอบปฏิบัติ 
2. การสังเกตพฤติกรรมการแสดง

ความคิดเห็นของผู้เรียนในชั้น
เรียน 

3. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติขั้น พ้ืนฐานได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  เ หม าะสมกั บ
ประ เด็ นปัญหาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ 

4. สามารถสื่อสารประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอ่ืนๆ 
 

 
3.  มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุปได้ดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

     1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีความฉลาดทางอารมณ ์

    4. มีจิตส านึกสาธารณะ 
2) ด้านความรู้ 

     1. มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
      2. มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
     3. มีความสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง 
          3) ด้านทักษะทางปัญญา 
      1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
           2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 
คิดแบบองค์รวม 
     3. มีความสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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          4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 1. มีความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์ 
 2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 
 3. มีภาวะผู้น าและความสามารถในการท างานร่วมกัน 
          5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1. มีทักษะการสื่อสาร 
     2. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
     3. มีทักษะและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน 

 
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1 วิชาเฉพาะด้าน 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
 1.1  มีการน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.2 มีความเป็นระเบียบวินัยในการน ามาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม 
  1.3 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
 2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1 มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม 
2.2 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2.3 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ 

ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
2.4 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
    3.1 มีความสามารถในการสรุปสาระความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ 

3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง และท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3.3 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1 มีความรับผิดชอบในการท างานที่มอบหมายทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
4.3 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง 

ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง  

และบริบทของกลุ่ม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 มีการน าข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้ภาษาในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
น าเสนอผลงาน 

5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

5.3 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา 

ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

5.4 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รายวิชา 

1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
9111102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 
9121101 ทักษะชีวิต                 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 
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รายวิชา 

1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

9121103 ความเป็นพลเมือง                 
9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในชีวิตประจ าวนั 
                

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
เชิงคณิตศาสตร์ 

                

9141101 กิจกรรมทางกายเพ่ือชีวิต                 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว                 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                 
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                 
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รายวิชา 

1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน                 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และ 
ภาวะผู้น า 

                

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม                 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต                 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สื่อสังคมออนไลน์ 
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รายวิชา 

1.ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ 

การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
ในชีวิตประจ าวัน 

                

9132203 เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

                

9132204 สุขภาพและความงาม                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาแกนคณะสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ (แกนคณะ , เฉพาะด้าน) 

  ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 

รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้าน
ทักษะ
ปัญญา 

4.ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาแกน 

วิชาแกนคณะ (วิชาแกนบังคับ) 
2100201      ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน                   

วิชาแกนคณะ (วิชาแกนเลือก) 
2100202      การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                  

2100203      กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                  

2100204      ทักษะภาษาสู่อาเซียน                  
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2131101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                   

 2131102    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                   

 2131103    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                   

 2131205    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
                 ระหว่างประเทศ 

      
 
           

 2131206    เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                   

 2131207    ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1                   

 2131421     คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนัก             
รัฐประศาสนศาสตร์ 
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

  2131104  การเมืองการปกครองไทย                   

  2131208  ระบบบริหารราชการไทย                   

  2131209  ทฤษฏีองค์การและการบริหาร                   

  2131210  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                   

  2131211  การปกครองท้องถิ่นไทย                   

  2131212  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                   

  2131213  กฎหมายปกครอง                   

  2131314  การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
                 

  2131315  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ                   

  2131316  การบริหารการพัฒนา       
            

  2131317  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

   2131318   ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2                   
   2131319   ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์                   

   2131320   การบริหารงานคลังสาธารณะ                   
   2131422   สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 
                  นักบริหารภาครัฐ 

             
 
   

 

   2131423   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                   

วิชาเอกเลือก ด้านองค์การและการจัดการ  

   2131311   การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ                    

   2131312   มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                   

   2131411   พฤติกรรมองค์การ                   

   2131412   ภาวะผู้น า                   

   2131413   การบริหารส านักงาน                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 
วิชาเอกเลือก ด้านนโยบายสาธารณะ 

   2131321      กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ                   

   2131322      นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                   

   2131323      การวิเคราะห์นโยบาย                                      

   2131324      การน านโยบายไปปฏิบัติ                   

   2131325      การประเมินผลนโยบาย                   

   2131326      การประเมินผลโครงการ                    

   2131327      สัมมนาทางนโยบายสาธารณะ                   

วิชาเอกเลือก ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

   2131231      การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                   

   2131232      การบริหารค่าตอบแทน                   

   2131331      การบริหารผลการปฏิบัติงาน                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

   2131332      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 
  

   2131333      แรงงานสัมพันธ์                 
  

วิชาเอกเลือก ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  

   2131241      เทคนิคการบริหาร                   

   2131342      การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ                   

   2131343      นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง                   

   2131344      การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย                   
   2131441      รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ                   

   2131442      การจัดการความรู้                   

   2131443      การตลาดภาครัฐ                   

   2131444      การจัดการในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ                   

วิชาเอกเลือก ด้านรัฐศาสตร์  
   2131251     ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

   2131252     หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์                   

   2131351     การเมืองไทยร่วมสมัย                   

   2131352     รัฐและสังคม                   

   2131353     พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์                   

   2131354     ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย                   

   2131355     การเมืองระหว่างประเทศ                   

   2131356     การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา                   

   2131357     การเมืองการปกครองสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน 

  
 

   
 

      
 

  
  

   2131451     การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

  
 

          
 

    

   2131452     องค์การระหว่างประเทศ                 
  

   2131453     การมีส่วนร่วมของประชาชนและ                      
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ประชาสังคม 
   2131454     สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครอง    

ของไทย 
                  

วิชาเอกเลือก ด้านการคลังและงบประมาณ  
   2131461     การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น                   

   2131462     การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย 
                    การเงินการคลังของรัฐ 

                   

   2131463     การบริหารภาษีอากร                   

   2131464     กระบวนการบริหารงบประมาณของภาครัฐ                   

วิชาเอกเลือก ด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่น  

  2131271      แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                  

   2131371      ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น                   
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

   2131372      สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น                   

   2131373      กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น                   

   2131471      การจัดการวิสาหกิจชุมชน                   

   2131472      จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น                   

   2131473      การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น                   

   2131474      สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                   

   2131475      การบริหารการศึกษาท้องถิ่น                   

   2131476      กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น 
                      เชิงบูรณาการ 

                  

วิชาเอกเลือก ด้านกฎหมาย  

   2131281      กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป                   

   2131282      กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด                     

   2131283      กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                      
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รหัสวิชา / ชื่อวิชา / 
ค าอธิบายรายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้าน 
ความรู้ 

3.ด้านทักษะ
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

   2131284      กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   

   2131481      กฎหมายลักษณะพยาน                   

วิชาปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   2131482      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

                  

หมายเหตุ 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก 
  หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (คะแนน) 
 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
          (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) และให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีระบุใน มคอ.2  โดยหลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  (2) หลักสูตรมีการรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของหลักสูตรทุกปี
การศึกษาผ่านแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหลักสูตร (มอค. 7)        

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
 (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมตรวจสอบการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  จากแบบรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ( มคอ.5 
มอค.6)  เพ่ือหาแนวทางน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ด ี
  (2) หลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ  
    (3) อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยใช้วิธีการประเมินที่
สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน    

(4) ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาจารย์นิเทศก์ร่วมกับหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วม
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 



 
 

หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การพัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชา สาขาวิชามีการจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เข้าใจและ
สอดคล้องกับบริบทของคณาจารย์ โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องดังนี้ 

1.1 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ตลอดจนให้เข้าใจรายละเอียดของ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแนวคิดกรอบมาตรฐาน 

1.2 ชี้แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติของคณาจารย์ รักษาและส่งเสริม เกียรติคุณและชื่อเสียงให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาแก่บุคคล
ทั้งหลายในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ 

1.3 ส่งเสริมคณาจารย์ให้มกีารเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

สิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนามีดังนี ้ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
     2.1.1 จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ 
     2.1.2 จัดอบรมเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลให้แก่คณาจารย์ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
     2.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ให้มีการเพ่ิมพูน

ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

     2.2.2 เปิดโอกาส และจัดงบประมาณให้ผู้สอนสามารถจัดหา จัดซื้อต าราใหม่  เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

     2.2.3 สนับสนุนให้ผู้สอนท าการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและชุมชน 
     2.2.4 สนับสนุนให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตร 
     2.2.5 สนับสนุนให้ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ แต่งต ารา เอกสารประกอบการสอน และ

เอกสารค าสอน 



     2.2.6 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ใหม้ีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

     2.2.7 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 



 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1. การบริหารหลักสูตรด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ทุกรอบปีการศึกษา และเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือน าผลการประเมินและผลการรายงานไปก ากับ
มาตรฐานการบริหารหลักสูตรให้มีมาตรฐานที่ดีข้ึน 

3. ติดตามและประเมินผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพ่ือวางแผนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้หลักสูตรมี
มาตรฐานสูงขึ้นทุกปีการศึกษา 

   
2. บัณฑิต 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะ        
5 ประการคอื 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม          
2) มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  3) สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม 4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ และ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้น
พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

จากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดังกล่าว การจัด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้ สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์พ.ศ. 2558 

(มคอ.1) โดยการประเมินจากคุณภาพของบัณฑิตจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต และร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีระบบ กลไกและแนวทางการในการรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. การรับนักศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก    

การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
สมัครเรียน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  โดยผ่านทางการประกาศรับสมัครทาง เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เป็นต้น      

2. การประกาศรับสมัครนักศึกษาเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย  โดยการรับสมัคร
ผ่านระบบกลางตามก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และการรับสมัครผ่านระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัย และมีการสอบวัดระดับความรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป โดยกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมสอบ กระบวนการสุดท้ายคือทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์กระท าโดยอาจารย์
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักเรียน ได้แก่  

1. การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้
พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เพ่ือน าผลที่ได้ไปสู่การพัฒนา
รายบุคคล รวมทั้งจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
รวมทั้งการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการ  

2. การเตรียมในด้านอ่ืนๆ อาทิ ความพร้อมทางด้านทักษะชีวิต มีการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนให้เปล่า แก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลน การ
แจ้งถึงแหล่งงานนอกเวลาในกรณีที่นักศึกษาต้องการหารายได้พิเศษ รวมทั้งการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านทักษะชีวิตตลอดจนให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
            หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม หารือผลการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงตามผลการประเมิน  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการและกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา เพ่ือแต่งตั้งตามขั้นตอนมหาวิทยาลัย  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีหน้าที่แนะน าเรื่องวิชาการ แก้ไขปัญหาการเรียน และ  
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาปัญหาข้อขัดข้องเก่ียวกับการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น  
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจัดช่องทางให้
นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายช่องทาง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการและช่องทางที่
ไม่เป็นทางการ 

4. หลักสูตรจัดช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการและแนะแนวการศึกษาพร้อม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร    

5. หลักสูตรจัดท าระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ผ่านทางช่องทางของมหาวิทยาลัย  

3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขา เปิดโอกาสให้นักศึกษาอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ และเรื่องเกี่ยวกับ

วิชาการและกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะ /สาขาก าหนด 
 
4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
             หลักสูตรมีการก าหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน และให้

ด าเนินการตามระบบที่รับและแต่งตั้งอาจารย์ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับการบริหารหลักสูตร   

2. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครให้ตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนที่ก าหนดไว้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) โดยมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาดังนี้  
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1.1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมี
การสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ 

1.2) มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต้องมีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

1.3) มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

4. ขั้นตอนการด าเนินการรับสมัครและการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วให้ด าเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรมสากล  

 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์    
พ่ีเลี้ยงดูแลและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการท างานในองค์การ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านอ่ืน ตามภารกิจมหาวิทยาลัย  และอาจารย์ใหม่ต้อง
เข้ารับการอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

6. อาจารย์ใหม่จะมีระยะเวลาทดลองงาน และการประเมินผลเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป  
           4.1.2 การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรมีระบบการท างานและกลไกในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามความช านาญ
ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามความเชี่ยวชาญที่ระบุไว้ในภาคผนวก มคอ.2  

2. หลักสูตรวางแผนและประชุมมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ สอน พัฒนานักศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้ภารกิจที่มอบหมายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

3. หลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และโดยการประชุมพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. หลักสูตรมีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น การท าวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ เป็นต้น รวมทั้ง
สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการด้านวิชาการต่าง ๆ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
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 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนา 
  หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง(Need Assessment) และวาง
แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเอง 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
    5.1.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1) ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน 

1.2) ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ในแบบสากลที่มีทิศทางการพัฒนาของศาสตร์ไปสู่ แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่และ          
ธรรมาภิบาลมากข้ึน 

1.3) ปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) เช่น การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตรัฐประศาสน -
ศาสตร์ที่พึงประสงค์ 5 ประการตามกรอบ TQF และมีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปภายใต้แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

    5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    5.2.1 การพิจารณาผู้สอน 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ การพิจารณาก าหนดตัวผู้สอนประจ าปีการศึกษา 

ดังนี้ 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนปัญหา

อุปสรรคจุดดีจุดเด่นในการก าหนดผู้สอน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
ส าหรับพิจารณาก าหนดผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป 

(2) หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือจัดตารางสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมมอบหมายภาระงานสอน ให้เหมาะสมกับ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน ภาระงาน เช่น อาจารย์ผู้สอนบางท่านด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการหลักสูตรจะมอบหมายภาระงานสอนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
เป็นต้น 
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(3) กรณีที่จ านวนห้องเรียนที่เปิดสอนมีมากเกินกว่าภาระงานของอาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์ประจ าทั้งหมด ซึ่งสามารถรับภาระนั้นได้  หลักสูตรจะท าการคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มี
คุณสมบัติ มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถตรงตามรายวิชา ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษไว้กับมหาวิทยาลัย ให้ท าการสอนในรายวิชาที่เกินภาระงานของอาจารย์
ประจ า เพื่อความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือประโยชน์แก่นิสิต 

    5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนระบบ

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 เพ่ือหารือถึงปัญหาอุปสรรค ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการก ากับ ติดตาม ปรับปรุงและ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ในปีการศึกษาต่อไป 

(2) หลักสูตรก ากับติดตามการจัดท าแผนการสอนในรายวิชาก่อนเปิดภาคการเรียนใน
ทุกภาคเรียน โดยในทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบรายละเอียดฯ แล้วน าส่งรายละเอียดทั้งหมดต่อคณะกรรมการ
วิชาการ/คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  
7 วัน  

5.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ประชุมหารือ

วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาจากเอกสาร มคอ. 3, 4             
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ มคอ.2 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการน าเอาน ารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่ได้จากการพิจารณา
ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 

(3) น าเอาผลการจัดการความรู้ที่ได้จากข้อที่ 2 มาสร้างให้เกิดเป็นมาตรฐานกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาต้องจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดของการสอบปลายภาค และอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าผลไปพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แล้วน าส่งรายละเอียดทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา
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ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรทบทวนผลตาม มคอ.5,6 เพ่ือหาแนวทางในการก ากับ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม และหลักสูตรจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการ 

5.4 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
(1) การจัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือหาแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการในการนิเทศก์นักศึกษา และวิธีการในการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา   
 5.5  การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
   (1) บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย       
   (2) บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
   (3) บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 5.6 การประเมินผู้เรียน 
      5.6.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
          (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมประเมินผล
การเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาดู มคอ.1, มคอ.2, มคอ.3 และมคอ.5 ให้สอดคล้องและให้นักศึกษา
ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา 
จะต้องท าการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่าง
ผลสัมฤทธิ์ กับวิธีการวัดผลว่ามีความสอดคล้องมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยรายงานผลไว้ใน มคอ.5 
ภายหลังสิ้นสุดภาคเรียน และน าผลการทบทวนมาสู่การประชุมในสาขาวิชา 
      5.6.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยพิจารณารายละเอียดตาม มคอ. 5,6 และได้มีการ
ติดตามให้มีการจัดท า มคอ. 5,6 เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี     
แนวทางการปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับ มคอ. 2,3,4,5,6 
  (2) หลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
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      5.6.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5   
มคอ.6 และมคอ.7) 
  (1) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการตรวจสอบ มคอ. 5, 6       
ให้เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการกระจายการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน         
วิธีการประเมินผล ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2,3,4  

(2) ระบบงานทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาผู้ต้องการ
ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชาต้องท าการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าไปประเมินผลและปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผล
ต่อไป 
  (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประเมินผลความ 
พึงพอใจต่อหลักสูตรผ่านทางระบบการประเมินผลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.7 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 และมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80      
ของทั้งหมด 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (1) มหาวิทยาลัยและคณะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและพร้อมส าหรับใช้งานในการจัดการเรียนการสอนทั้ งในปัจจุบันและ
อนาคต  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
คณะส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และจัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต แล้วประสานมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือ
จัดหาให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับทุกปีการศึกษา 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 (1) ห้องเรียนหลักส าหรับจัดการเรียนการสอนใน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร 3 อาคาร 12 
อาคาร 27 และ อาคาร 29  
 (2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด าเนินการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 (3) สื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องสมุดด าเนินการโดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ วารสาร (ชั้น 2) เอกสารต าราอ้างอิง (ชั้น 3) เอกสารต าราภาษาไทยทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (ชั้น 4 และ 5) เอกสารงานวิจัยและหนังสือ
ต าราต่างประเทศ (ชั้น 7) เป็นต้น  
 (4) ฐานข้อมูลออนไลน์ด าเนินการโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5) ระบบสัญญาณ wifi ทุกพ้ืนที่และทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย รองรับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 
 (6) ห้องปฏิบัติการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ชั้น 8 อาคาร 27) สาขาวิชาจัดเตรียม
หนังสือและต าราด้านรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า 
 (7) พ้ืนที่การเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา อาทิ อาคารกีฬาในร่ม พ้ืนที่
กิจกรรมนักศึกษาบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เป็นต้น 

6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(1) มหาวิทยาลัยและคณะจัดระบบเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และน าผลการประเมินย้อนกลับไปสู่กระบวนการจัดหาและ
ด าเนินการจัดท าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในรูปของการประชุมหารือและการจัดท าแผนความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน
อนาคตต่อไป 

(2) มหาวิทยาลัยและคณะจัดมาตรการเพ่ือส ารวจตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 
2558  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) คณาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -  
 

 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
น าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนิสิต นักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการเรียน
การสอนโดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 มหาวิทยาลัย / คณะ ด าเนินการประเมินการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยนิสิต 

นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน  
1.2.2 สาขาวิชาส ารวจเกี่ยวกับวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิต นักศึกษา  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิต นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบหลักสูตร ผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศ 

การสัมภาษณ์ตัวแทน นิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิต และการให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ เพ่ือรับ
ข้อมูลย้อนกลับ 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้ประเมินภายนอก โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ตนเองและรายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตร 

2.3 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร การส ารวจอัตราการได้งาน และติดตามความก้าวหน้าของบัณฑิตใน
องค์กรหรือหน่วยงาน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 
 
 



  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินการเรียนการสอนและการด าเนินงานของ

หลักสูตรตลอดปีการศึกษาจากแหล่งต่อไปนี้ มาท าการทบทวนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานหลักสูตร  

 (1) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6) เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา    

(2) มีระบบติดตามผลการด าเนินงานโดยวิธีการต่างๆ เช่น ส ารวจ สอบถาม และอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน 

(3) รายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ผลการด าเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา    

(4) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าข้อมูล และผลการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของหลักสูตร จากแหล่งข้อมูลด้านต้น พร้อมด้วย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาท าการวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. ชื่อ-สกุล         นายณัฏฐพล   บุณยพิพัฒน์  
ต าแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
สังกัด                                สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2538  ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2535  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเมืองการปกครองไทย  ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ นโยบายและความมั่นคงศึกษา การเมืองไทยสมัยใหม่  
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ณัฏฐพล   บุณยพิพัฒน์. (2559). ทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพ ฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560.(1-266หน้า) 
บทความวิชาการ 
ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์. (2559). มหาอ านาจโลกมุสลิมและการก่อการร้าย. ประชาคมอาเซียนโอกาสและความ

ท้าทาย การประชุมวิชาการประจ าปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ.2559  คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. วันที่ 24-25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559.(46-47 หน้า) 

ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์. (2559). ทหารกับการเมืองไทย (พ.ศ.2475 – ปัจจุบัน). รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 22 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558.(1-11 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) การเมืองการปกครองของไทย 
5) การบริหารการพัฒนา 
6) สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3) ทฤษฎีการเมือง 
4) การเมืองการปกครองของไทย 
5) การเมืองไทย 
6) วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
7) สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  
8) การบริหารพัฒนา 
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2. ชื่อ-สกุล   นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2546  รป.บ. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
บูรณจิตร  แก้วศรีมล. (2558). รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration).  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จ ากัด. วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558. (1-238 หน้า) 
บทความวิชาการ 
บูรณจิตร  แก้วศรีมล. (2559). การแสวงหาและปรัชญาแห่งความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์มรดกทางปัญญาจาก

การถกเถียงกันของ Dwight Waldo และ Herbert A. Simon มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559. (146-154 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
7. การวิเคราะห์นโยบาย 
8. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
9. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 
10. การบริหารการพัฒนา 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
7. การวิเคราะห์นโยบาย 
8. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
9. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
10. การบริหารการพัฒนา 
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3. ชื่อ-สกุล   นางสาวอารี  ผสานสินธุวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2546  รป.ม. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
 พ.ศ. 2537  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2556). ธรรมรัฐกับความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 

เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3 (1), เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556. (51-59 หน้า) 
   
ประสบการณ์สอน 
 ระดับปริญญาตรี 

1) การพัฒนาแบบยั่งยืน 
2) จริยธรรมกับการบริหาร 
3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) เทคนิคการบริหาร 
5) วิเคราะห์นโยบาย 
6) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร   
7) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
8) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
9) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
10) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
11) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
2) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
3) เทคนิคการบริหาร   
4) การวิเคราะห์นโยบาย 
5) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
6) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
7) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
8) การประเมินบุคคล 
9) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10) การบริหารการพัฒนา 
11) วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
12) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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4. ชื่อ-สกุล   นางสาวกันยาวรรนธ์     ก าเนิดสินธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2550 ร.ม. (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2542 ร.บ. (รัฐศาสตร์)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์    รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์. (2558). ทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 6  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560.(1- 220 หน้า) 
 
ประสบการณ์สอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
5) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
6) การปกครองท้องถิ่นไทย 
7) องค์การและการจัดการ 
8) การเมืองการปกครองไทย 
10) การวิเคราะห์นโยบาย   

  11) เทคนิคการบริหาร 
  12) ทฤษฎีการเมือง 
  13) การบริหารการพัฒนา 
  14) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
  15) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
2) การเมืองการปกครองของไทย 
3) ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
5) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
6) การเมืองไทยในยุคปัจจุบัน 
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5. ชื่อ-สกุล   นางสาวกัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549                  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2547  ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์   
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2559). การบริหารการพัฒนา : มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา. วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559.(1-177 หน้า) 
  
ประสบการณ์สอน 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5. การวิเคราะห์นโยบาย 
6. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
7. ทฤษฎีการเมือง 
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
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5. การวิเคราะห์นโยบาย 
6. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
7. ทฤษฎีการเมือง 
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
9. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ชื่อ-สกุล         นายณัฏฐพล   บุณยพิพัฒน์  
ต าแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
สังกัด                                สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2538  ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2535  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเมืองการปกครองไทย ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ นโยบายและความมั่นคงศึกษา การเมืองไทยสมัยใหม่  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ณัฏฐพล   บุณยพิพัฒน์. (2559). ทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพ ฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560.(1-266หน้า) 
บทความวิชาการ 
ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์. (2559). มหาอ านาจโลกมุสลิมและการก่อการร้าย. ประชาคมอาเซียนโอกาสและความ

ท้าทาย การประชุมวิชาการประจ าปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ.2559  คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล. วันที่ 24-25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559.(46-47 หน้า) 

ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์. (2559). ทหารกับการเมืองไทย (พ.ศ.2475 – ปัจจุบัน). รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 22 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558.(1-11 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) การเมืองการปกครองของไทย 
5) การบริหารการพัฒนา 
6) สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) ทฤษฎีการเมือง 
2) การเมืองไทย 
3) วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  
5) การบริหารพัฒนา 
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2. ชื่อ-สกุล   นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2546  รป.บ. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
บูรณจิตร  แก้วศรีมล. (2558). รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration).  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จ ากัด. วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558. (1-238 หน้า) 
บทความวิชาการ 
บูรณจิตร  แก้วศรีมล. (2559). การแสวงหาและปรัชญาแห่งความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์มรดกทางปัญญาจาก

การถกเถียงกันของ Dwight Waldo และ Herbert A. Simon มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559. (146-154 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
7. การวิเคราะห์นโยบาย 
8. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
9. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 
10. การบริหารการพัฒนา 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3. ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4. การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
7. การวิเคราะห์นโยบาย 
8. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
9. การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
10. การบริหารการพัฒนา 
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3. ชื่อ-สกุล   นางสาวอารี  ผสานสินธุวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  รป.ม. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
 พ.ศ. 2537  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
อารี  ผสานสินธุวงศ์. (2556). ธรรมรัฐกับความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 

เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 3 (1), เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2556. (51-59 หน้า) 
   
ประสบการณ์สอน 
  1) การพัฒนาแบบยั่งยืน 

2) จริยธรรมกับการบริหาร 
3) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) เทคนิคการบริหาร 
5) วิเคราะห์นโยบาย 
6) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
7) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
8) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
9) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
10) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
11) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
2) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
3) เทคนิคการบริหาร   
4) การวิเคราะห์นโยบาย 
5) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
6) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
7) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
8) การประเมินบุคคล 
9) ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10) การบริหารการพัฒนา 
11) วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
12) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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4. ชื่อ-สกุล   นางสาวกันยาวรรนธ์     ก าเนิดสินธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2550 ร.ม. (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2542 ร.บ. (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์     รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์. (2558). ทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 6  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560.(1- 220 หน้า) 
 
ประสบการณ์สอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
5) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
6) การปกครองท้องถิ่นไทย 
7) องค์การและการจัดการ 
8) การเมืองการปกครองไทย 
10) การวิเคราะห์นโยบาย   

  11) เทคนิคการบริหาร 
  12) ทฤษฎีการเมือง 
  13) การบริหารการพัฒนา 
  14) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
  15) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
2) การเมืองการปกครองของไทย 
3) ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
5) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 
6) การเมืองไทยในยุคปัจจุบัน 
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5. ชื่อ-สกุล   นางสาวกัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549                  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2547  ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์   
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่. (2559). การบริหารการพัฒนา : มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา. วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559.(1-177 หน้า) 
  
ประสบการณ์สอน 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
5) การวิเคราะห์นโยบาย 
6) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
7) ทฤษฎีการเมือง 
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
9) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
3) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
4) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
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5) การวิเคราะห์นโยบาย 
6) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
7) ทฤษฎีการเมือง 
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
9) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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6. ชื่อ-สกุล   นางสาวทัชชญา วรรณบวรเดช  

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546  Ph.D. (Development Administration) (International Program)  

National Institute of Development Administration   
 พ.ศ. 2535            นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
           พ.ศ. 2535                  ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2531   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความวิชาการ 
ทัชชญา  วรรณบวรเดช. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแพรกษา ตาม

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. วารสารสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 14 (2),เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558. (73-84 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1) การพัฒนาแบบยั่งยืน 
2) เทคนิคการบริหาร 
3) วิเคราะห์นโยบาย 

            4) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
            5) ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  
2) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
3) เทคนิคการบริหาร   
4) การวิเคราะห์นโยบาย 
5) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
6) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
7) วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
8) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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7. ชื่อ-สกุล   นายสุรศักดิ์   โตประสี  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2543  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ. 2538  ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สุรศักดิ์  โตประสี, มาลินี  ธีรอภิศักดิ์กุล, สุวินัย  เกิดทับทิม, ณัฏฐพล  บุณยพิพัฒน์, และพยนต์  เอ่ียมส าอางค์. 

(2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.

2555.(73-103,123-143 หน้า) 

   . (2557). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1. กรุงเทพฯ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557.   

(1-160หน้า) 

บทความวิชาการ 
สุรศักดิ์  โตประสี. (2558). ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
14 (1), มกราคม พ.ศ.2558. (104-112 หน้า) 

 
ประสบการณ์สอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2) เทคนิคการบริหาร 
3) วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร   
5) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
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6) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
7) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
2) เทคนิคการบริหาร   
3) การวิเคราะห์นโยบาย 
4) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
5) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
7)  การบริหารการพัฒนา 
8)  วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
9)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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8. ชื่อ-สกุล   นายสุวินัย เกิดทับทิม  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555                  ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
                                         มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
          พ.ศ. 2531                  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
          พ.ศ. 2522                  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น  
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สุวินัย  เกิดทับทิม, สุรศักดิ์  โตประสี, มาลินี  ธีรอภิศักดิ์กุล, ณัฏฐพล  บุณยพิพัฒน์, และพยนต์  เอ่ียมส าอางค์. 

(2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2555.(105-121หน้า) 

บทความวิชาการ 
สุวินัย  เกิดทับทิม. (2558). ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 ,

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. (1-10หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน 
1)   การวิเคราะห์นโยบาย 
2)   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
3)   การประเมินบุคคล 
4)   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
5)   การปกครองท้องถิ่นไทย 
6)   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) การวิเคราะห์นโยบาย 
2) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
3) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
5) การประเมินบุคคล 
6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
7)   การบริหารการพัฒนา 
8)   การปกครองท้องถิ่นไทย 

              9)   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  
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9. ชื่อ-สกุล   ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  รอ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 พ.ศ. 2552  รส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 พ.ศ. 2554  รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2545  ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  การบริหารภาครัฐ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ,  
                                          การบริหารงานคลังภาครัฐ  
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์. (2559). การบริหารงานคลังและงบประมาณ: แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นตริ้งเฮ้าส์ จ ากัด.วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559. (1-257 หน้า) 
งานวิจัย 
ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์. (2560). โครงการวิจัย เรื่อง ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษา

เฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2558).     
วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560.(1-162 หน้า) 

บทความ 
ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์. (2560). ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ

มหาชนของไทย. ใน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. (บรรณาธิการ). รายงานการ
ประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8   
ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน, วันที่ 25 มีนาคม 2560, กรุงเทพฯ, มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.วันที่ 1 
เดือนเมษายน พ.ศ.2560. (212-220 หน้า) 
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ประสบการณ์สอน 

1) ระบบบริหารราชการไทย 
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
3) การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
4) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
5) การบริหารงานส านักงาน 
6) เทคนิคการบริหาร 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
2) ระบบบริหารราชการไทย 
3) การบริหารงานคลังสาธารณะ 
4) เทคนิคการบริหาร 
5) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
6) การบริหารงานส านักงาน 
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10. ชื่อ-สกุล   นายวุทธิเมธว์   เกื้อกอบ  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2560  ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2549  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. 2546  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  รัฐประศาสนศาสตร์  
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วุทธิเมธว์   เกื้อกอบ. (2559). นโยบายสาธารณะ แนวคิดทฤษฎีและจริยธรรมเชิงนโยบาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559.(1-191หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน 
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2) เทคนิคการบริหาร 
3) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร   
4) นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
5) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
6) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
7) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 
2) เทคนิคการบริหาร   
3) การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
4) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
5) การประเมินบุคคล 
6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
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11. ชื่อ-สกุล   นายนนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   พ.ศ. 2554  ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2546  ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รัฐศาสตร์   

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาเวียดนาม 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์. (2559). ทรรศนาอุษาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. วันที่ 1 เดือน 
 พฤษภาคม พ.ศ.  2559. (1-86 หน้า) 
งานวิจัย 
นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์  และ พนอเนื่อง สุทัศน์  ณ อยุธยา.  (2555). การพัฒนาโครงสร้างของข้อมูล 

ในเครือข่ายค าจากเอนทิตีล าดับที่หนึ่งด้วยการแปลสองทางของภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ม 
ออสโตรเอเชียติกกรณีศึกษา ภาษาเวียดนาม .  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2555 (1-57 หน้า) 

Nonnadhi Dulyadaweesid. (2013). Thailand Educational Strategic Plan in Preparation for the 
ASEAN Community. The ASIAN Conference on Education 2013, October 2013, Japan 

บทความวิชาการ 
นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์. (2554). ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยกรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 5 (1), เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559.(1-8หน้า)   
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ประสบการณ์การสอน 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5) การเมืองการปกครองของไทย 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
4) การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

--------------------------------------------------------- 
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ย่อมส่งผลให้ประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของชาติเพ่ือให้สามารถเผชิญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ด้วยการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการในภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายและ
การบริหารจัดการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็นคลังความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการศึกษา 
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในภาครัฐตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาและ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป 

ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
จึงปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ของประเทศ และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ.2558 (มคอ.1) และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และนโยบายแห่งรัฐ    

 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
3) ปรับรูปแบบในการพิมพ์ ตามฟอร์มของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF พ.ศ. 2552 
4) ก าหนดรหัสวิชาใหม่ 
5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเดิม และ/หรือเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
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6) ปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม 
7) มีการสร้างแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public 
Administration 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public 
Administration Program in Public 
Administration 

- ปรับชื่อ
หลักสูตร 
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย:  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 
ชื่อย่อภาษาไทย : รป.บ. 
 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  
Bachelor of Public Administration 
 
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.P.A. 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  :  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  
Bachelor of Public Administration 
(Public Administration) 
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.P.A. (Public 
Administration) 

- ปรับชื่อ
ปริญญา
ภาษาไทย 
และภาษา 
อังกฤษ 

ปรัชญา 
มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มี
ความตระหนักและยึดมั่นการบริหารตามหลัก

ปรัชญา 
มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มี
ความตระหนักและยึดมั่นการบริหารตามหลัก

- 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง
และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันจะ
น าไปสู่การสร้างความสุขและความเจริญของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง
และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันจะ
น าไปสู่การสร้างความสุขและความเจริญของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1)  เ พ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นนักบริหารและนักปฏิบัติการที่มีภาวะผู้น า 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ 
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  
2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และ
สามารถปรั บแนวทางการปฏิบั ติ ตนให้
เหมาะสมในสังคมที่มีความแตกต่างทาง
ค่านิยม 
3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม 
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็น       
ที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐาน
ในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
6) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน

- เพ่ิม
วัตถุประสงค์
ให้สอดคล้อง
กับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

ศาสตร์ที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นนักบริหารและนักปฏิบัติการที่มีภาวะผู้น า 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมประเทศชาติ 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
143 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 

ลดจ านวน
หน่วยกิตรวม 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       9 หน่วยกิต 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     6 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
                                 6 หน่วยกิต  
     (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
                                 9 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   
ไม่น้อยกว่า           107 หน่วยกิต         
  2.1) วิชาแกน                9 หน่วยกิต 
        (1) บังคับเรียน         3 หน่วยกิต 
        (2) บังคับเลือก         6 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเฉพาะด้าน       98 หน่วยกิต  
        (1) บังคับเอก         63 หน่วยกิต 
        (2) เลือกเอก          30 หน่วยกิต 
        (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                   5 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   
    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 
  1.1)  วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ  
  23 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาภาษา     9 หน่วยกิต 
 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   6 หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 
                               1 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  
ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มวิชาภาษา    
         ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
     (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
         ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  
          ไม่น้อยกว่า            100 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาแกนคณะ            7 หน่วยกิต 
          (1) วิชาบังคับ             3 หน่วยกิต 
          (2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

- เพ่ิมจ านวน
หน่วยกิต
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- ลดจ านวน
หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะ 
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2.2) วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 19 หน่วยกิต 
2.3) วิชาเฉพาะด้าน                74 หน่วยกิต 
  (1) วิชาเอกบังคับ               48 หน่วยกิต 
  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  (3) วิชาฝึกประสบการณ์ฯ      5 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   
    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ 

การสืบค้นสารสนเทศ 
3 (3-0-6) 

 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
9111101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
             3(2-2-5) 

 

- รหัสวิชา  
- ชื่อวิชา 
- จ านวน

หน่วยกิต 
(บรรยาย-
ปฏิบัติ) 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

2001102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               3 (3-0-6) 

9111102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
              3(2-2-5) 

- รหัสวิชา  
- ชื่อวิชา 
- จ านวน

หน่วยกิต
(บรรยาย-
ปฏิบัติ) 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

- แยก
รายวิชา
ออกเป็น 2 
รายวิชา 

   9111103   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
             3(2-2-5) 

2001103  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
             3(3-0-6) 

9112101  ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
              3(2-2-5) 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 
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9112102  ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 
              3(2-2-5) 

- แยกแยก
เป็น 8 ราย
วิช 

- จ านวน
หน่วยกิต
(บรรยาย-
ปฏิบัติ)  

- ค าอธิบาย
รายวิชา   

9112103  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
              3(2-2-5) 
9112104  ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
              3(2-2-5) 

9112105  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
              3(2-2-5) 

9112106  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
              3(2-2-5) 

9112107  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
              3(2-2-5) 

9112108  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
              3(2-2-5) 

1002101  การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
              3 (3-0-6) 
 

9121101  ทักษะชีวิต 
              3(3-0-6) 
 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

2003101  สังคมไทยและสังคมโลก 
              3(3-0-6) 

9121102  สังคมไทยและสังคมโลก 
              ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              3(3-0-6) 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

- 9121103    ความเป็นพลเมือง 
               1(1-0-2) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 9122201    การจัดการสมัยใหม่และ 
                ภาวะผู้น า 
                3(3-0-6) 
 

- เพ่ิม
รายวิชา 
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- 9122202     การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
                3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2002102   สุนทรียนิยม 
               3(3-0-6) 

9122203     สุนทรียะทางศิลปกรรม 
                 3(3-0-6) 
 
 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

- 9122204      ความสุขแห่งชีวิต 
                  3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

             3 (3-0-6) 

9131101       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ในชีวิตประจ าวัน 

                    3(2-2-5) 
 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- จ านวน
หน่วยกิต
(บรรยาย-
ปฏิบัติ) 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

4004102   การคิดและการตัดสินใจ 
               3 (2–2–5) 

9131102      ทักษะการเรียนรู้และ 
                  แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 
                  3(2-2-5) 
 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา  

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

4004103    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                บูรณาการ 
                3(2-2-5) 

9132201      เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
                  สื่อสังคมออนไลน์ 
                  3(2-2-5) 

 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

- 9132202      เทคโนโลยสีื่อดิจิทัล 
                  ในชีวิตประจ าวัน 
                  3(2-2-5) 

- เพ่ิม
รายวิชา 
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- 9132203     เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
                 ที่ยั่งยืน 
               3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

4004101   วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
               3(2-2-5) 

9132204    สุขภาพและความงาม 
                3(3-0-6) 
 

- รหัสวิชา  
ชื่อวิชา 

- จ านวน
หน่วยกิต
(บรรยาย-
ปฏิบัติ)  

- ค าอธิบาย
รายวิชา 

- 9141101     กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 
                 1(0-2-1) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน (พื้นฐานคณะ) 9 หน่วยกิต วิชาแกนคณะ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต วิชาแกนคณะ (บังคับ) 3 หน่วยกิต  

2100101 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิต 
             3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

- 2100201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
             3(2-2-5)   

- เพ่ิม
รายวิชา 

วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาแกนคณะ(เลือก) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  - ลดจ านวน
หน่วยกิต 

2100102 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
น าเสนอ 

             3(2-2-5) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2100103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมโนทัศน์
ในสังคม 

             3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 
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2100104   ศิลปะเพ่ือพัฒนามนุษย์ 
               3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2200105   สังคมศาสตร์เพ่ือชีวิต 
               3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

- 2100202  การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการ
น าเสนอ 

              2(2-0-4) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2100203  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
              2(2-0-4) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2100204  ทักษะภาษาสู่อาเซียน 
              2(1-2-3) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 19 หน่วยกิต เพิ่มกลุ่มวิชา 

- 2131101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
              3(3-0-6) 

- ย้ายมาจาก
วิชาเฉพาะ
ด้าน 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

- 2131102   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ            
รัฐประศาสนศาสตร์ 

               3(3-0-6) 

- ย้ายมาจาก
วิชาเฉพาะ
ด้าน 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

- 2131103   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                  
3(3-0-6) 

- ย้ายมาจาก
วิชาเฉพาะ
ด้าน 

- รหัสวิชา 
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-  2131205  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

              3(3-0-6) 

- ย้ายมาจาก
วิชาเฉพาะ
ด้าน 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
- 2131206   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                   

3 (3-0-6) 
- ย้ายมาจาก

วิชาเฉพาะ
ด้าน 

- รหัสวิชา 
-  2131207    ภาษาอังกฤษส าหรับ             

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
                  3(2-2-5) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2131421    คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
นักรัฐประศาสนศาสตร์  

                1(1-0-2) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

วิชาเฉพาะ 63  หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ  48  หน่วยกิต ปรับลด 

2203101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                           
              3(3-0-6) 

 
- 

- ย้ายไปวิชา
แกนรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

2203102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ   
ประศาสนศาสตร์ 

             3(3-0-6) 

 
- 

- ย้ายไปวิชา
แกนรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

2203103  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                              
3(3-0-6) 

 
- 

- ย้ายไปวิชา
แกนรัฐ
ประศาสน
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ศาสตร์ 

2203104  การเมืองการปกครองของไทย                                    
3(3-0-6) 

2131104   การเมืองการปกครองของไทย                                     
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2203205  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ   
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

            3(3-0-6) 
 

 
- 

- ย้ายไปวิชา
แกนรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

2203206   ทฤษฎีการเมือง                                                                           
               3 (3-0-6) 

 
- 

- ย้ายไป
วิชาเอก
เลือก  

2203207   การปกครองท้องถิ่นไทย 
               3 (3-0-6) 

2131211   การปกครองท้องถิ่นไทย 
               3 (3-0-6) 
 

- รหัสวิชา 

2203208    ระบบบริหารราชการไทย 
                3(3-0-6) 

2131208   ระบบบริหารราชการไทย 
               3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
2203209    นโยบายสาธารณะและการ          

วางแผน 
               3(3-0-6) 

2131210  นโยบายสาธารณะและการ       
วางแผน 

              3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203210   ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                                               
3 (3-0-6) 

2131209   ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                                           
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
2203211   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                               

3 (3-0-6) 
- - ย้ายไปวิชา

แกนรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

2203212   กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                      2131212     รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง - รหัสวิชา  
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3(3-0-6) การเมือง 
                 3 (3-0-6) 

- ชื่อวิชา  
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203213   กฎหมายปกครอง                                                             
3(3-0-6) 

2131213     กฎหมายปกครอง                                                         
3(3-0-6) 

 

- รหัสวิชา 

2203323   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 

               3 (3-0-6) 

2131317     การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 

                 3 (3-0-6) 
 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203324    การบริหารงานคลังและ   
งบประมาณ 

                3(3-0-6) 

2131320     การบริหารงานคลังสาธารณะ 
                3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ชื่อวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
2203325   การวิเคราะห์โครงการและการ        

บริหารโครงการ 
               3(3-0-6) 

2131315    การวิเคราะห์โครงการและการ        
บริหารโครงการ 

                3(3-0-6) 

- รหัสวิชา  

 
- 

 2131318     ภาษาอังกฤษส าหรับ           
รัฐประศาสนศาสตร์ 2 

                  3(2-2-5) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2203326   การบริหารการพัฒนา 
               3(3-0-6) 

2131316   การบริหารการพัฒนา 
                 3(3-0-6) 

- รหัสวิชา  
- ชื่อวิชา  
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203327   การบริหารจัดการภาครัฐ 
               แนวใหม ่
               3 (3-0-6) 

2131314    การจัดการภาครัฐแนวใหม่         
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
2203462 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1                                2131319   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน - รหัสวิชา 
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สิ่งท่ีปรับปรุง 

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

- ชื่อวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203463 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2                               
3 (2-2-5) 

 2131422    สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับนักบริหารภาครัฐ 

               3(2-2-5) 

- รหัสวิชา 
- ชื่อวิชา 

2203464 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                  
3(2-2-5) 

2131423  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 
              3(2-2-5) 

- รหัสวิชา 

วิชาเลือกเอก 30 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  

 2131251   ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
               3(3-0-6) 

- ย้ายจากวิชา 
เอกบังคับ  

- รหัสวิชา   
- ชื่อวิชา  
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203214   หลักและวิธีการศึกษาทาง  
รัฐศาสตร์ 

               3(3-0-6) 

 2131252 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
            3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203328    การเมืองไทย 
                3(3-0-6) 

2131351 การเมืองไทยร่วมสมัย 
             3(3-0-6) 

- ชื่อวิชา 
- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203329    รัฐและสังคม 
                3 (3-0-6) 

2131352   รัฐและสังคม 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203330 พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์                     

               3 (3-0-6) 

2131353   พรรคการเมืองและกลุ่ม  
ผลประโยชน์                     

               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203332   ระบบเศรษฐกิจสังคมและการ  2131354    ระบบเศรษฐกิจสังคมและการ    - รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

เมืองไทย            
               3 (3-0-6) 

เมืองไทย            
               3 (3-0-6) 

2203333   การเมืองระหว่างประเทศ 
               3 (3-0-6) 

2131355   การเมืองระหว่างประเทศ 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203335   การเมืองการปกครองของ 
สหรัฐอเมริกา              

               3 (3-0-6) 

2131356   การเมืองการปกครองของ    
สหรัฐอเมริกา              

               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203336    การเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

                 3 (3-0-6) 

2131357   การเมืองการปกครองของ   
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

                 3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203465  การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                                   
3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

- 2131451   การปกครองในเอเชียตะวันออก 
               เฉียงใต ้
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

- 2131452   องค์การระหว่างประเทศ 
               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2203466   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                  
               3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 
 

2203467  การบริหารจัดการความขัดแย้ง 
สาธารณะ 

             3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203215   การจัดการองค์การ               
               3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203216  การมีส่วนร่วมของประชาชนและ        
ประชาสังคม     

2131453   การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ประชาสังคม     

- รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

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

2203217  สัมมนาปัญหาการเมืองการ 
ปกครองของไทย      

              3 (2-2-5) 

2131454   สัมมนาปัญหาการเมืองการ     
ปกครองของไทย      

               3 (2-2-5) 

- รหัสวิชา 

2203337  การประเมินผลโครงการ 
              3 (3-0-6) 

2131326    การประเมินผลโครงการ 
                3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203339   การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย                                                        
3 (3-0-6) 

2131344    การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย                                                     
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203340  การประเมินบุคคล                                                         
3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203342   เทคนิคการบริหาร                                                         
3 (3-0-6) 

2131241   เทคนิคการบริหาร                                                           
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203343 การวิเคราะห์องค์การและการ
วิเคราะห์ระบบงาน             
3 (3-0-6)  

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203344  การวิเคราะห์นโยบาย 
              3 (3-0-6)  

2131323   การวิเคราะห์นโยบาย 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203345  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม        

             3 (3-0-6)  

- - ยกเลิก
รายวิชา 

 

2203346  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
              3 (3-0-6) 

2131342  การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 
- ชื่อวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 

2203347  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
             วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1   
                3 (3-0-6) 

- - ย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ 

- รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง 
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สิ่งท่ีปรับปรุง 

2203348    ภาษาอังกฤษส าหรับวิชา  
                รฐัประศาสนศาสตร์ 2     
                 3 (3-0-6) 

- - ย้ายไป
วิชาเอก
บังคับ 

- รหัสวิชา 
2203359   นวัตกรรมและการจัดการ  
               เปลี่ยนแปลง 
               3 (3-0-6) 

2131343   นวัตกรรมและการจัดการ  
               เปลี่ยนแปลง 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203349     การพัฒนาองค์การ 
3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

 2131311   การพัฒนาองค์การสู่ความ 
               เป็นเลิศ 
               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

 2131231   การบริหารทรัพยากรมนุษย์                     
เชิงกลยุทธ์ 

               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

 2131232   การบริหารค่าตอบแทน 
               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

 2131331   การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2203350     การบริหารงานส านักงาน 
                 3 (3-0-6) 

2131413   การบริหารงานส านักงาน 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203351      การบริหารงานพัสดุ 
                  3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203352     การพัฒนาบุคคลและการ 
ฝึกอบรม 

                  3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

 2131332    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 
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สิ่งท่ีปรับปรุง 

2203353     มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
                 3 (3-0-6) 

2131312    มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
               3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203354     พฤติกรรมองค์การ 
                 3 (3-0-6) 

2131411    พฤติกรรมองค์การ 
                3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203355     ภาวะความเป็นผู้น า 
                 3 (3-0-6) 

2131412    ภาวะผู้น า 
                3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา  
- ชื่อวิชา  
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
- 2131321   กระบวนการวางแผนนโยบาย       

ระดับชาติ   
               3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2131322     นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคม  

             3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

 2131323     การวิเคราะหน์โยบาย             
3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

 2131324     การน านโยบายไปปฏิบัติ             
3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2131325    การประเมินผลนโยบาย 
                3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2131427    สัมมนาทางนโยบายสาธารณะ 
                3 (3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2203468     การจัดการความรู้                                                       
3 (3-0-6) 

2131442    การจัดการความรู้                                                      
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203469     การตลาดภาครัฐ                                                          
3 (3-0-6) 

2131443     การตลาดภาครัฐ                                                         
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203470     การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต                     

2131444      การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน 
และวิกฤต                     

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

2203471      รัฐประศาสนศาสตร์
เปรียบเทียบ                                       
3(3-0-6) 

2131441     รัฐประศาสนศาสตร์
เปรียบเทียบ                               
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203472     การศึกษาอิสระ                                                            
3(2-2-5) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203218 แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น           
3(3-0-6) 

2131271  แนวคิดและทฤษฎีการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น           

             3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203356   ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
              3(3-0-6) 

2131371  ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 
              3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203357    สังคมและวัฒนธรรมชุมชน      
ท้องถิ่น 

               3(3-0-6) 

2131372  สังคมและวัฒนธรรมชุมชน      
              ท้องถิ่น 
             3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203358    กฎหมายส าหรับการปกครองส่วน   
                ท้องถิ่น               
              3(3-0-6) 

 2131373  กฎหมายส าหรับการปกครองส่วน   
ท้องถิ่น               

             3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203359    นวัตกรรมและการจัดการการ           
เปลี่ยนแปลง      

               3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203473   การบริหารการเงินการคลัง
ท้องถิ่น 

               3(3-0-6) 

2131461   การบริหารการเงินการคลัง    
ท้องถิ่น 

              3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

- 2131462   การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

- 2131463   การบริหารภาษีอากร 
               3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 
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พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

- 2131464   กระบวนการการบริหาร 
งบประมาณของภาครัฐ 

               3(3-0-6) 

- เพ่ิม
รายวิชา 

2203474 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
             3(3-0-6) 

2131471    การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
                3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203475  จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 
ท้องถิ่น             

             3(3-0-6) 

2131472   จริยธรรมส าหรับนักบริหาร
ท้องถิ่น             

               3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203476  การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท้องถิ่น             
3(3-0-6) 

2131473   การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท้องถิ่น             

               3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203477  สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                                 
              3(3-0-6) 

2131474   สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา        
ท้องถิ่น                              
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203478 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น                                     
3(3-0-6) 

2131475   การบริหารการศึกษาท้องถิ่น                                       
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203479  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

             3(3-0-6) 

2131476   กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

               3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

 2203480  การบริหารงานสาธารณสุข  
              ท้องถิ่น 
              3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203219  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
              3(3-0-6) 

2131284  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3(3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203220  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการไทย 

             3(3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203221 กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป                                       2131281   กฎหมายอาญา 1: ภาคท่ัวไป                                          - รหัสวิชา 
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3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

2203222  กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด                                   
3 (3-0-6) 

2131282   กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด                                   
3 (3-0-6)  

- รหัสวิชา 

2203360  กฎหมายแรงงาน 
3 (3-0-6) 

2131333   แรงงานสัมพันธ์  
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203361  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                    
3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203481  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                    
3 (3-0-6) 

2131283  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                    
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203482  กฎหมายครอบครัวและมรดก                                      
3 (3-0-6) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

2203483  กฎหมายลักษณะพยาน 
             3 (3-0-6) 

2131481  กฎหมายลักษณะพยาน 
3 (3-0-6) 

- รหัสวิชา 

2203484  สัมมนาทางด้านกฎหมายไทย                                    
3 (2-2-5) 

- - ยกเลิก
รายวิชา 

วิชาฝึกประสบการณ์       5 หน่วยกิต วิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
5 หน่วยกิต 

 

2203485   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
               ทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                            

5 (450) 

2131482  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
         ทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                    

5 (450) 

- รหัสวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
       ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
………………….. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑       ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒      บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศใดที่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๓      ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนิสิต นักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นไป   
 ข้อ  ๔      ในข้อบังคับนี้  
  “ มหาวิทยาลัย ”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ สภา ”     หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ อธิการบดี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  “ นิสิต ”  หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
  “ นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลาหรือตามโครงการอ่ืนใดที่ไม่ใช่
นิสิต 
 ข้อ ๕    ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้ 
                 (๑)   ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น ๘ ระดับ 
  ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
        A   ดีเยี่ยม                   ๔.๐ 
        B+   ดีมาก                   ๓.๕ 
        B   ดี                    ๓.๐ 
        C+   ดีพอใช้                       ๒.๕ 
        C   พอใช้                     ๒.๐ 
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        D+   อ่อน                      ๑.๕ 
        D   อ่อนมาก                    ๑.๐ 
        E   ตก                       ๐.๐ 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิตในการจบ 
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้  ต้องไม่ต่ ากว่า  “D”  ถ้านิสิต นักศึกษาได้ค่า 
ระดับคะแนน ‘’E’’  ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในเนื้อหาวิชาที่เทียบได้
กับมาตรฐานรายวิชานั้นๆ แทนการลงทะเบียนเรียนใหม่  การฝึกอบรมแทนการลงทะเบียนใหม่ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนวิชาที่สอบตกนั้นเป็น  “PS”   กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับ
คะแนน “ E “ สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้   
 ส่วนการประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้า
ได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “ C “ ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่   

(๒)   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับการประเมิน   ความหมายของการประเมิน 
  PD  ( Pass with Distinction )    ผ่านดีเยี่ยม   
  P    ( Pass )    ผ่าน 
  F    ( Fail )   ไม่ผ่าน 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม   

รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “ F “ นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
หรือให้เข้ารับการฝึกอบรมแทนจนกว่าจะสอบผ่าน 
 ข้อ ๖   สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีดังนี้ 

Au ( Audit ) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
 W  ( Withdraw ) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้  

   (๑)   นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนนั้นก่อนก าหนดสอบปลาย
ภาคไมน่้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น   
   (๓)  นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔)  รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
                         PS (Pass with Satisfaction)  ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน “ E “  
ให้สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น “ PS “   
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 I ( Incomplete ) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิต นักศึกษาที่ได้ “ I “  ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน  เพ่ือเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
 ข้อ ๗    รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน  ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียนให้ผลการประเมิน
เป็น “P“ 

ข้อ ๘    การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ใน
แต่ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่
ละภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙  นิสิต นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (๒ ปีหลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาที่ซ้ า
หรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับ
หน่วยกิต  เพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  ยกเว้นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วเกิน ๑๐ ปี 
นับตั้งแต่ภาคเรียนที่สอบได้  ในรายวิชานั้นถึงวันที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ให้เรียนซ้ าได้ 
 ข้อ  ๑๐  การหาระดบัคะแนนเฉลี่ย 
             (๑)   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้คิดเป็นเลขทศนิยม 
๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  ส าหรับรายวิชาที่มีผลการเรียน “ I “ ยังไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
   (๒)    กรณีสอบตก  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเปลี่ยนไปเรียนวิชาอ่ืน     ไม่ต้องนับหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารเฉลี่ย 
   (๓)    กรณีที่นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ากับวิชาที่สอบได้แล้ว  หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้
ในหลักสูตรเทียบเท่า  ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น    แล้วให้
เปลี่ยนรายวิชาที่เรียนซ้ านั้น ให้ได้รับผลการเรียนเป็น “ Au” 
 ข้อ ๑๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
   (๑)    มีความประพฤติดี 
   (๒)   สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่สภาก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
   (๓)    ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
   (๔)     มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  ไม่ต่ ากว่า ๖ 
ภาคเรียนปกติ  ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี   และไม่ต่ ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี 
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    (๕)    มีสภาพเป็นนิสิต ไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี  ไม่เกิน ๘  
ปีการศึกษา ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ 
ปี 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา)  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๘ ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี   และไม่ต่ ากว่า ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี  
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา   ในกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี   ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา   ใน
กรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา  ในกรณีเรียนหลักสูตร ๕  ปี  
 ทั้งนี้   ยกเว้นโครงการพิเศษท่ีจัดการศึกษานอกที่ตั้งให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยโครงการนั้น ๆ  

ข้อ ๑๒  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา   
 นิสิต จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต  เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผลการเรียนได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนที่ ๒ 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๒)  ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนที่ ๔ ที่ ๖ 
ที่ ๘ ที่ ๑๐  ที่ ๑๒  และท่ี ๑๔   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 (๓)  นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 
 (๔)  มีสภาพเป็นนิสิตครบ ๔  ปี  ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี  และครบ ๘  ปีติดต่อกัน  
ในกรณีเรียนหลักสูตร ๔  ปี และครบ ๑๐ ปี ติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี  และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๐.๓  ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เมื่อผลการประเมินได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ กรณีหลักสูตร ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๘ กรณีเรียนหลักสูตร 
๔ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ระดับคะแนนสะสมต่ ากว่า  ๑.๘๐  ได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า  “ C “  ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนับ
จ านวนภาคเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
 ข้อ ๑๓  เมื่อนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว  และได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๑.๕หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพการเป็นนักศึกษา
ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ นั้น ๆ 
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 ข้อ ๑๔  นิสิต นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน 
“ E “  หรือ  “ F “  ตามระบบการประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น  และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณี  
 ข้อ ๑๕  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

    (๑)  ระดับปริญญาตรี  ( หลักสูตร ๔ ปี ) เมื่อครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง 
๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

  (๒) ระดับปริญญาตรี  ( หลังอนุปริญญา ) ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบหลักสูตรโดยได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถ้าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิม  
และมหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
      (๓) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” หรือ ไม่ได้ “PS” ตามระบบค่าระดับคะแนน  หรือ
ไม่ได้ “F“ ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
       ส าหรับผู้ที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
แต่มีรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน “D” ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
      (๔)  นิสิต  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร ๒  ปี  ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน
ปกติ ส าหรับหลักสูตร ๔  ปี   และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร ๒ ปีและไม่เกิน ๑๔ ภาค
เรียน ส าหรับหลักสูตร ๔  ปี 
 ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี้   
 

     ประกาศ  ณ วันที่   ๒๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐        

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องแนวปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 เพ่ือให้การประเมินผลการศึกษาส าหรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.   แนวปฏิบัตินี้ใช้ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 ๒.   การมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒.๒   ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจ าวิชา 
  ๒.๓  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น 
  ๒.๔   ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนจะได้รับการพิจารณาผลการเรียนเป็น “ E “ 
   ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน การพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจ าวิชา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๓.  ระบบการประเมินผลการศึกษา ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ 
ระบบ ดังนี้ 
  ๓.๑  ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดับ 
 ระดบัคะแนน   ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A    ดีเยี่ยม     ๔.๐ 
  B+    ดีมาก     ๓.๕ 
  B    ดี     ๓.๐ 
  C+    ดีพอใช้     ๒.๕ 
  C    พอใช้     ๒.๐ 
  D+    อ่อน     ๑.๕ 
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  D    อ่อนมาก    ๑.๐ 
  E    ตก     ๐.๐ 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรในรายวิชาที่มีการลงทะเบียน และนับ
หน่วยกิต  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้าได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” 
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาเลือก ถ้าได้ระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในหมวดและกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   การลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม ที่ได้ระดับคะแนน “E” ให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนน
วิชาที่สอบตกนั้นเป็น "PS" 
   การประเมินรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก  นิสิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและฝึกประสบการณ์ใหม่  
  ๓.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับการประเมิน   ความหมายของผลการประเมิน 
  PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม 
  P (Pass)     ผ่าน 
  F (Fail)      ไม่ผ่าน 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิม ตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภาประจ าสถาบันก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลการประเมินเป็น “F” นิสิต นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๓.๓   สัญลักษณ์อ่ืน ๆ  มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต   
   (๒)  การปรับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขตามหลักสูตร เช่น การ
ลงทะเบียนเรียนผิดล าดับวิชาในในกลุ่มบุพวิชา 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนดเพ่ิม-ถอน ก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  
   (๒)  นิสิต นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
   (๓)  นิสิต นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 
   (๔) รายวิชาเลือกที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 
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   PS (Pass with Satisfaction) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนน "E" ให้
สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้  แล้วให้เปลี่ยนค่าระดับคะแนนนั้น เป็น "PS" 
   I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นิสิต 
นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นิสิตนักศึกษาที่ได้ "I" ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน 
เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 
    นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับผลการประเมินเป็น "I"  หากไม่มาติดต่อเพ่ือขอรับการแก้ไข  ภายใน
หนึ่งภาคการเรียนนับจากการลงทะเบียนในรายวิชาที่เป็น " I" นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนและประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนที่มีอยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนดังกล่าว เพ่ือส่งค่าระดับคะแนนมาสาขาวิชา คณะ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ตามล าดับ 
  นิสิต นักศึกษาที่ยังท างานไม่เสร็จสิ้นภาคเรียน ให้โดยให้นิสิต นักศึกษาติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน 
 ๔. การนับภาคเรียน   ให้นับรวมภาคเรียนที่มีการลงทะเบียน   หรือ การลาพักการเรียน หรือ การขอ
คืนสภาพการศึกษา  เช่น 
  ภาคปกติ   นิสิต เริ่มเข้าศึกษาชั้นปีที่ ๑   
    ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนเรียน         ภาคเรียนที่ ๒ ลาพักการเรียน 
    ชั้นปีที่ ๒   
    ภาคเรียนที่ ๑ ขอคืนสภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียนเรียน         
  ให้นับว่ามีสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา รวม ๔ ภาคเรียน  
 ๕.  ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับประกาศนี้ 
   
       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
         
 
                
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
             รักษาราชการแทนอธิการบดี   
               มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

.................................................................. 
 

 ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   และความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓  วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  และ อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานี้  เรียกว่า  “ก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องก าหนดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศ ณ วันที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
 ๓. ให้ใช้ประกาศนี้  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   เป็นต้นไป   ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๓.๑ ภาคปกติ (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนปกติ) 
 ๑) การลงทะเบียน  นิสิตภาคปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้   รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ  
 ๒) การเรียนสมทบภาค กศ.พ.  นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต (ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒) ทั้งนี้ต้องมีจ านวนหน่วยกิต รวมทั้งสองประเภทไม่เกิน  ๒๒  
หน่วยกิต  
 ส าหรับนิสิต ภาคปกติ ที่เรียนสมทบภาค กศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อนได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ก าลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ ๓ เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน 
- ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 

 ๓) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   นิสิตภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ในชั้น
ปีที่ ๓ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และชั้นปีที่ ๔ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี และสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได้ไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต ในภาคเรียนฤดูร้อน 
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 ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 ๓.๒ ภาค กศ.พ. (ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา) 
 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 ส าหรับระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา  พิจารณาได ้ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๔.  กรณีนิสิต นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของอธิการบดี   
     
 
         ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลนิดา เกณฑ์มา) 
                         รักษาราชการแทนอธิการบดี   
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   สภา
มหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑    ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยการโอนหรือเทียบ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ข้อ ๒     ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
               บรรดาระเบียบ     ค าสั่ง     หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓    ในระเบียบนี้ 
  “นิสิต” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษา  อบรม  ตามโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  “การโอนผลการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”    หมายความว่า  การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียน”  หมายความว่า  การน าหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เคยศึกษามาแล้วซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อย
กว่า สามในสี่ ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้  โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 
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  “การประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์” หมายความว่า  การน าความรู้และประสบการณ์
จากการ ศึกษานอกระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัย   การฝึกอบรม   หรือประสบการณ์การท างาน   มาขอประเมิน
เทียบกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก 
  “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                         “ อธิการบดี ”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 ข้อ ๔  รายวิชาที่จะโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน  ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  
ฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี  นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มี
ผลการเรียน  หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การท างานเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ
ประเมิน 
 ข้อ ๕    ผู้มีสิทธิได้รับโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน  ได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง    ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ว     ซึ่งยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนิสิต
นักศึกษา แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่ 

(๒)  ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(๓)  ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนิสิตของมหาวิทยาลัย ภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปลี่ยนสภาพเป็นนิสิต
ภาคปกติ 

(๔) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ข้อ ๖    เงื่อนไขในการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน 

(๑)  ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนิสิตภาคปกติ   หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง  
  (๒)   ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา 

(๓)   การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
(๔)   การเทียบโอน  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่ ส าหรับ

หลักสูตรปริญญาตรี  และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม  ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนด
ไว้ในโปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเมื่อได้รับการเทียบโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
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ข้อ ๗    ผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการเรียน  ได้แก่  ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑)  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน    เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓)   ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
(๔) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอบรม  หรือมี

ประสบการณ์การท างาน 
  ผู้มีสิทธิยกเว้นตาม (๓)  และ (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ส าหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส าหรับการขอ
ยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๘     เงือ่นไขการยกเว้นการเรียน 
(๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B  

ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า 
              (๒)  การขอยกเว้นการเรียนของผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ    การศึกษาตามอัธยาศัย   

การฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การท างาน     ให้มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การประเมินเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือยกเว้นการเรียน  โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

  (๓)  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว   และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา   หรือ
ปริญญาตรี ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง   ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด  โดยไม่น า
เงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑)  มาพิจารณา 
              (๔)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น   รวมแล้วต้องไม่เกิน สาม ใน สี่  ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี  และไม่เกิน หนึ่ง ใน สาม  ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าซึ่งก าหนดไว้ใน
โปรแกรมวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าปีการศึกษา 

(๕)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น    ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนิสิตนักศึกษา  โดยใช้
อักษรย่อ“P”    ในช่องระดับคะแนน  ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ  ๘  (๓)   ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  รวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ ๙    ผู้ที่จะขอโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน  ต้องกระท าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐   การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน   หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
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(๑)  นิสิตภาคปกติให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๒)   ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่

เกิน ๑๕ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 
(๓)  การโอนผลการเรียนของนิสิต  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๑)  ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา

และมีผลการเรียน  นิสิต  นักศึกษาตามข้อ ๕ (๒), (๓)  และ (๔)  ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะโอนหรือเทียบโอน นิสิต  นักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่
เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนิสิต  นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๑๒   การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน     หรือ     ยกเว้นการเรียน      ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
 ข้อ ๑๓   ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนหรือเทียบโอน
ผลการเรียน  หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๔   ผู้ได้รับการโอนหรือเทียบโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน  ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๑๕   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้ระเบียบนี ้
 
                   ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(ศาสตราจารย์พรชัย    มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 

 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระดับ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบได้ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างสังคมฐานความรู ้และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศ 
 อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนหรือเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิการบดีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒(๘) มาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจให้อธิการบดี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 

หมวดที่ ๑  
เกณฑ์การเทียบโอน 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษามีเกณฑ์ดังนี้ 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ให้พิจารณาต าแหน่ง หรือยศท่ีครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 ข้าราชการหรือพนักงานราชการทุกประเภทการเทียบโอนขึ้นอยู่กับต าแหน่งและอายุราชการที่ด ารง
ต าแหน่งนั้น โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

1.2 ต ารวจ หรือทหารพิจารณาจากยศ ที่ด ารงอยู่ โดยเทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
1.3 ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
2.1 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ ได้แก่ 
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ข้าราชการฝ่ายการเมือง (การด ารงต าแหน่งในหน่วยราชการ) ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการ หรือโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
พิจารณาเทียบให้ไม่เกิน ๔๒ หน่วยกิต 

2.2 พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
 ข้าราชการฝ่ายการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เลขานุการ รองประธานสภา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สมัยที่หนึ่ง เทียบให้ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต  
  สมัยที่สอง เทียบให้ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต 
  สมัยที่สาม  เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๓. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ให้อนุโลมเทียบเคียงหลักเกณฑ์การเทียบโอน ของข้าราชการ 
ข้อ ๔. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๔.๑ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้เจ้าของกิจการต้องมีใบจดทะเบียน ใบทุน
เรือนหุ้น ภาพถ่ายอายุงาน อายุบุคคล โดยอาจพิจารณาเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ขนาดธุรกิจ จ านวน
พนักงานในสถานประกอบการ ระเยะเวลาประกอบการ และอ่ืนๆ ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๒ ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
ระยะเวลาการท างาน ทั้งนี้เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๔.๓ กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน นักแปล และอ่ืนๆ เทียบตาม
ประสบการณ์และผลงานที่ปรากฎ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
ข้อ ๕. นักบวชทุกศาสนา เทียบได้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับสมณศักดิ์ หรือต าแหน่งที่ได้รับในศาสนานั้นๆ 
และจ านวนปีที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
ข้อ ๖. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือตามท่ีประกาศให้ยึดถือประกาศแนบท้าย 
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หมวดที่ ๒  
วิธีประเมินความรู้ 

 วิธีการประเมินความรู้ เพ่ือการเทียบความรู้ และประสบการณ์นั้นให้เลือกวิธีการประเมินความรู้โดย
อาจจะประเมินโดยการทดสอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมงานหรืออาจจะใช้ทั้ง ๒ วิธีร่วมกันก็ได้ ส าหรับวิธีการ
ประเมิน มีดังนี ้
 ข้อ ๑. การประเมินโดยการทดสอบ 
 ในการประเมินโดยการทดสอบนั้นคณะกรรมการอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน
ได้ ส าหรับการประเมินโดยการทดสอบ มีดังนี้ 

๑.๑ การสอบข้อเขียน 
 การสอบข้อเขียนนี้จะก าหนดโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา เพ่ือวัดความรู้ด้าน เนื้อหา หรือ
ความส าเร็จของผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบความรู้และประสบการณ์ โดยข้อสอบที่สร้างขึ้น
ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา และต้องสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ
สาขาวิชาก าหนด 

๑.๒ การสอบปากเปล่า 
 เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเทียบความรู้ โดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชา ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งประเด็นตามหัวข้อให้มีการอภิปรายหรือตอบค าถามตามเนื้อหา
สาระในค าอธิบายรายวิชานั้นๆ  

๑.๓ การทดสอบทักษะปฏิบัติ 
 การสอบทักษะปฏิบัติเป็นการสอบทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการให้นิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบความรู้  

สาธิตหรือแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบทักษะ ความสามารถที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่ขอเทียบความรู้และประสบการณ์ 

๑.๔ การทดสอบอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ เห็นชอบ 
มหาวิทยาลัย/คณะอาจก าหนดวิธีการทดสอบที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้นก็ได้เพ่ือเป็นการวัด

ความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับรายละเอียดในค าอธิบายรายวิชา 
๑.๕ การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ เป็นการน าผลการศึกษาหรือการฝึกอบรม

ขอเทียบความรู้และประสบการณ์ การประเมินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา พิจารณาข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ผลการศึกษา/อบรมที่มุ่งหวัง 
  ๑.๕.๒ ระยะเวลาในการศึกษา/อบรม (๑ หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง) 
  ๑.๕.๓ เนื้อหาของหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
  ๑.๕.๔ วิธีการประเมินความส าเร็จของผลการศึกษา/อบรม 
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ข้อ ๒. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม ประมวลร่องรอยหลักฐานแสดง

ความรู้ และประสบการณ์การท างานเพ่ือขอเทียบความรู้ และประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆ ซึ่งต้องครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนครอบคลุมสาระในค าอธิบายรายวิชา รายละเอียด/แนวทางในการประเมิน
จากแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้ 

๒.๑ หลักฐานแสดงความรู้ และประสบการณ์ 
หลักฐานที่แสดงความรู้ และประสบการณ์ ได้แก่ รายงาน บทความ เทปวีดีทัศน์ แผ่นพับ พิมพ์

เขียว ภาพวาด งานประดิษฐ์ หรือตัวอย่างงานที่เกิดจากความคิดของนิสิตนักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้ จดหมาย
รับรองจากผู้เชี่ยวชาญ การสอบ/การประเมินผลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง รางวัล สิทธิบัตร บันทึกการฝึกวิชาทหาร 
ค าอธิบายเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม เป็นต้น 

๒.๒ ขั้นตอนการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ในการเสนอแฟ้มสะสมผลงานมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การเลือกสาขา และค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับประสบกาณณ์ที่จะขอ

เทียบความรู้ โดยนิสิตนักศึกษาประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อนแต่ละด้านของตนว่า ความรู้ของตนที่มี
อยู่สามารถเทียบได้กับรายวิชาใดตามหลักสูตรที่ต้องการเทียบความรู้ 

 ๒.๒.๒ การรวบรวมหลักฐานร่องรอย ที่แสดงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตรงกับ
ค าอธิบายรายวิชา 

 ๒.๒.๓ การบรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ประกอบหลักฐานร่องรอย 
๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน 
มหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆ ก าหนดคณะกรรมการประเมินผลแฟ้มสะสมงาน ของนิสิต

นักศึกษา โดยก าหนดให้เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ขอเทียบเป็นผู้
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าความรู้ตามที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานสอดคล้องกับสาระในค าอธิบายวิชาที่ขอเทียบ 
ก็จะให้นิสิตนักศึกษาเสนอแฟ้มสะสมผลงานได้รับการเทียบความรู้หรืออาจจะขอให้นิสิตนักศึกษาเทียบแสดงข้อมูล
หรือหลักฐานเพิ่มเติม หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสอบผ่านการวัดประเมินผลในรายวิชานั้นๆ 

 ข้อ ๓. การตัดสินผลการประเมิน 
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ โดยก าหนดให้มีกรรมการจ านวน ๓ คน ประกอบด้วย  ประธานสาขาวิชา  และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่
ขอเทียบความรู้ และอาจารย์อ่ืนที่คณะเสนอแต่งตั้ง 
  ๓.๒ ผลการประเมินให้ด าเนินการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ได้ในการเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญา ข้อ ข ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ 
  ๓.๓ การตัดสินผลการประเมินความรู้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

 
 



200 
 

 

หมวดที่ ๓ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับปริญญาตรี 

 ข้อ ๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. การขอเทียบความรู้และประสบการณ์ ต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  C 
หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐ ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และให้บันทึกผลของรายวิชาที่เทียบ
ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยนสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖. นิสิตนักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
 ข้อ ๗. เทียบโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และการนับหน่วยกิตต่อ
ภาคเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปี
และภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนิสิตนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 

หมวดที่ ๔ 
การเทียบความรู้และประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ข้อ ๑.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือมีความรู้เทียบเท่า 
 ข้อ ๒. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓. วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสิน
ของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มคะแนน ๓๐๐ หรือ
เทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิช านั้น แต่จะไม่ให้
ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่น ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 ข้อ ๕. การบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖. จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าซึ่งก าหนดในหลักสูตร ส่วนนิสิตนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเทียบโอนได้
ตามรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เทียบโอน  และเมื่อได้รับโอนแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า ๑ ปีการศึกษา 
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 ข้อ ๗. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสุตรใหม่ จะเทียบโอนความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ไม่เกิน
ชั้นปี และภาคการศึกษาดท่ีได้รับอนุญาตให้นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับเห็นชอบ 
 

หมวดที่ ๕ 
เงื่อนไขการเทียบโอน 

ข้อ ๑. ผู้จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบต้องกระท าให้เสร็จสิ้นใน ๑ ปี
การศึกษา ถ้าท าหลังจากนั้นต้องช าระค่าปรับภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท ตามระเบียบสภาประจ าสถาบันราชภัฏว่าด้วย
การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒.  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๓. ผู้ที่จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา

เกียรตินิยม 
ข้อ ๔. ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประกาศนี้ และ

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   
 

(รองศาสตราจารย์สุพล  วุฒิเสน) 
อธิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ 
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ประกาศแนบท้าย 
----------------------------- 

 
 ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตนักศึกษาคณะกรรมการ อาจพิจารณาข้อมูลประกอบ 
ดังนี้ 
ข้อ ๑. ข้าราชการ 
 ให้พิจารณาตามต าแหน่ง หรือยศที่ครองอยู่ หรือเคยครองอยู่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้าราชการพลเรือนทุกประเภท เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่ง และอายุ
ราชการที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
 ๑.๒ ต ารวจ หรือทหาร พิจารณาจากยศที่ด ารงอยู่ 

 สิบตรี-สิบเอก/เทียบเท่า จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก/เทียบเท่า และ 
 ดาบต ารวจ/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 ร้อยตรี-ร้อยโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 รอ้ยเอก/เทียบเท่า     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 
 พันตรี-พันโท/เทียบเท่า    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 พันเอก/เทียบเท่าข้ึนไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
๑.๓ ผู้พิพากษา อัยการ หรือผู้พิพากษาสมทบ  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

ข้อ ๒. สายการเมือง 
 ๒.๑ พิจารณาตามต าแหน่งทางการเมือง 

 เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
 ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี   เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ   เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
 สมาชิกวุฒิสภา     เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 

 ๒.๒พิจารณาตามวาระสมัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

 สมัยแรก      เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต  
 สมัยที่สอง      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๐ หน่วยกิต 
 สมัยที่สาม      เทียบให้ไม่เกิน  ๓๖ หน่วยกิต 
 สี่สมัยขึ้นไป       เทียบให้ไม่เกิน  ๔๒ หน่วยกิต 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ า ส.ส./ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 ผู้ช่วย ส.ส. หรือ ส.ว.     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการ ส.ส.และ ส.ว.    เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 เลขานุการประธานวุฒิสภา หรือผู้ช่วยประธานวุฒิสภา เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 

  ๒.๓ พิจารณาตามจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง 
๒.๓.๑ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สจ. สท. อบต. สก. สข. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

อ่ืนๆ 
         สมัยที่หนึ่ง     เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต  
         สมัยที่สอง     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
         สองสมัยขึ้นไป     เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒.๓.๒ ประธานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น เทียบให้ไม่
เกิน ๒๔ หน่วยกิต  

 ๒.๓.๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษาต่างๆ พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมทั้งผู้
ทีท างานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เทียบให้ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต 
 
ข้อ ๓. หน่วยงานภาคเอกชน 
 ส าหรับผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน พิจารณาจากสถานภาพทางต าแหน่งของบุคคลนั้นๆ และ
พิจารณาตามอายุงานดังนี้ 

 อายุงานต่ ากว่า ๕ ปี     เทียบให้ไม่เกิน    ๙ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๒ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๘ ปี แต่ไม่เกนิ ๑๐ ปี   เทียบให้ไม่เกิน  ๑๕ หน่วยกิต 

 อายุงานมากกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี  เทียบให้ไม่เกิน  ๑๘ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี  เทียบให้ไม่เกิน  ๒๑ หน่วยกิต 
 อายุงานมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป    เทียบให้ไม่เกิน  ๒๔ หน่วยกิต 

 

 

 

 


