
 
มคอ.2 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
Master of Public Administration 

Program in Modern Public Management 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



 

 

ค าน า 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558  

เนื้อหาภายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่  4            
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาหมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาเนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยได้เพ่ิมรายวิชาที่สามารถส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  เพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่จะได้
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :  25491741110368 
ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of  Public Administration Program in Modern Public Management  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐสมัยใหม่) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  รป.ม. (การจัดการภาครัฐสมัยใหม่) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Master of Public Administration (Modern Public Management) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.P.A. (Modern Public Management) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตร ปริญญาโท แผน ก 2 และ แผน ข   
5.2 ภาษาที่ใช้     

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารการสอน ต ารา มีใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจ และใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี   

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 โดยก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 (6 เมษายน 2562)  
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติหลักสูตร 
 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562  วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 
  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 1. ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ปลัดอ าเภอ   

3. ข้าราชการต ารวจ ทหาร 
4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 5. พนักงานบริษัทเอกชน 
 
9.  ชือ่-สกุล  เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
เลขบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1.นายสุรศักดิ์ โตประส ี 3 7305 xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2542 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2539 

2. นางจิตราภรณ์           
สุทธิวรเศรษฐ์ 

3 1002 xxxxxxxx รอง 
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D.(Development 
Administration) 
 
M.A. (Public Relations) 
 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

National Institute of 
Development 
Administration, 2546 
Syracuse University, 2517. 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2509 
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ชื่อ - สกุล 
เลขบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

3.นางสาวทชชยา                 
วนนะบวรเดชน์ 

3 1006 xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D. Development 
Administration 
(International Program), 
2546 
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

National Institute of 
Development Administration, 
2546 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2534 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2531 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก  
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจของไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายในเชิงโครงสร้างหลายมิติ  ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากการแข่งขันสูงของนานาประเทศที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูงที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการลดต้นทุนการผลิต  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อกระแส
โลกแห่งการแข่งขันให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคปัจจุบันเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการภาครัฐสมัยใหม่(New 
Public Administration)  ที่เน้นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถ
ในการจัดการระบบงานราชการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21           
เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยธ ารงรักษา
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพ่ือสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมส่วนรวม  
 ในปัจจุบันระบบราชการต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยการน าระบบการจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 11.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว
กระโดด มีการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพสูง การท างานรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ต้อง
ระบบการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารงานในของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์การจ าเป็นต้องปรับตัวโดยปรับระบบการท างานและเพ่ิมทักษะ
ความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารและบริการประชาชน 
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  ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะระบบราชการมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน หากใช้การ
บริหารในรูปแบบเดิมที่เน้นเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินงานและการใช้ความสามารถของบุคคลจะท าให้ขาด
ประสิทธิภาพ ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 
  รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคใหม่จะเข้าสู่โลกแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) ข้อมูลข่าวสาร 
การใช้ Cloud Computing มาช่วยจัดการฐานข้อมูลที่เป็น Big Data  ซึ่งจะท าให้การบริหารงานเป็นแบบ
ไร้พรมแดน รวดเร็ว และเข้าสู่การให้บริการประชาชนแบบ Digital  
 11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันสังคมไทยเราก าลังเผชิญกับความท้าทายของปัญหาทางด้านสังคมหลายประการ การ
เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ า  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ปัญหาคุณภาพการศึกษา  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ปัญหาโครงสร้างกฎหมายและการบังคับใช้และความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น สภาพปัญหา
เหล่านี้มีผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย  
 การสร้างระบบการบริหารงานภาครัฐที่เข้มแข็งจ าเป็นต้องมีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) การลดความขัดแย้งของสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชา
สังคมภายใต้รัฐธรรมนูญและบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพและมีความสามารถสร้างระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนภาครัฐให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการ
บริการภาครัฐและสารสนเทศ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 
การค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รองรับ
โอกาสและความท้าทายในอนาคต เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางการบริหาร มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มี
ทักษะในการท างานร่วมกันผู้อ่ืน  ยอมรับความแตกต่างและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีโดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะ 

12.1.3 ให้ความส าคัญ  การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความส าคัญกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน 2.12  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่บริหารจัด
การศึกษาบนฐานองค์ความรู้ที่มีการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพโดยมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะ
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ทางภาษาและเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการและ
เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับให้กับสังคม  การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 วิชา ได้แก่  
 6310101       เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย 3(2-2-5) 
  6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  - ไม่มี – 
 
14. การบริหารจัดการ 
 1) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่วางระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัย 
 3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมพิเศษส าหรับนักศึกษาทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
และกิจกรรมเติมเต็มต่อยอดความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานที่จริง 
 4) จัดให้มีการประเมินผู้สอนและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทุกภาคเรียน และน าผล
การประเมินมาปรับใช้ในการท างาน 
 คณะกรรมการสาขาก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการในการ
จัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้ค าปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนการแต่งตั้งที่
ปรึกษาให้กับผู้เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบหลักสูตร คณะกรรมการ
ใช้หลักความร่วมมือในการท างาน 
 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านกิจกรรมใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามแนวทางของการวางแผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ครอบคลุมการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเชิงวิชาการและผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตร ได้แก่ ความเป็นผู้น าทางด้านการ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และนักวิจัยมืออาชีพส าหรับท้องถิ่น  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
       มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรมและสมรรถนะสูง มีความสามารถในการ
สร้างงานวิจัย ขยายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐเพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต  

1.2 ความส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว

กระโดด มีการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเปิดโอกาสให้
ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแบ่งปัน ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานเป็นแบบไร้พรมแดน รวดเร็ว และ
ข้อมูลจากการใช้บริการ Digital จะเป็นพลังส าคัญต่อการสร้างวิธีการท างานรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย การ
บริหารและการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารงานในอนาคตของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความรอบรู้และมีความช านาญในด้านการผลิตผลงานวิจัย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้
ทางด้านการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบงานราชการ 
 1.3 วัตถุประสงค์  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วนักศึกษามีลักษณะส าคัญดังนี้  
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี

ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
1.3.2 มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
1.3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ

วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตรและมีความสลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1.3.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐาน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1.3.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานของประเทศ (Compliance 
to the Thai Qualification Framework)  

1. ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและ
รายวิชาให้สอดรับกับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ 
(Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2.แผนการติดตามผลการน าหลกัสูตรไปใช้ 
พร้อมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ เป็น
ต้น 

1.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพส าหรับ
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
2.จัดกิจกรรมประกันคุณภาพส าหรับ
รายวิชาที่คัดเลือก 
3.ด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ ทุก 5 ป ี

หลักฐาน 
1.รายงานการวิจัยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2.รายงานการวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการ
สอน 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 7 
 

3. แผนงานการพัฒนาและประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มี
ความรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

หลักฐาน 
1.รายงานการด าเนินการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3.รายงานผลการฝึกอบรม 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

      ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
     มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
               การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้ เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
2) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  
3) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  1) การขาดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารราชการไทย 

                 2) การขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                 3) การขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
1) การขาดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารราชการไทย 

1) จัดอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการบริหารราชการไทยเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียน 

2) การขาดทักษะการสืบค้นข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2) จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3) การขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) จัดอบรมและทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) 
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2.4  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  
  แผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

2561 5  5 
คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 5 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2563 

2562 5 5 10 
2563 5 5 10 
2564 5 5 10 
2565 5 5 10 

 

  แผน ข  
ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 
2561 50  50 

คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร ปีละ 50 คน 
เริ่มส าเร็จการศึกษาปี 2563 

2562 50 50 100 
2563 50 50 100 

2564 50 50 100 

2565 50 50 100 

หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 

2.5 งบประมาณตามแผน 
  2.5.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินบ ารุงการศึกษา 2,260,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 

รวมรายรับ 2,260,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 

  
 2.5.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.งบบุคลากร 

- เงินเดือนและค่าจ้าง 
 

378,000 
 

378,000 
 

378,000 
 

378,000 
 

378,000 
2. งบด าเนินการ      

- ค่าตอบแทน 1,312,000 2,624,000 2,624,000 2,624,000 2,624,000 
- ค่าใช้สอย 59,000 307,000 307,000 307,000 307,000 
- ค่าวัสดุ 59,000 307,000 307,000 307,000 307,000 
- ค่าด าเนินการ      
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ระดับมหาวิทยาลัย 452,000 904,000 904,000 904,000 904,000 

รวมรายจ่าย 2,260,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 4,520,000 
จ านวนนักศึกษา 55 55 55 55 55 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิต
บัณฑิตต่อหัวต่อปี 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 
 

2.6  ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ใช้ระยะเวลาในการ
ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรที่เสนอ 

แผน ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ   

1.1 วิชาบังคับ(นบัหน่วยกิต) 18 18 
1.2 วิชาบังคับ(ไมน่ับหน่วยกิต)*  6*  6* 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 6 12 
3. หมวดนิพนธ์   

3.1 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 - 
3.2 หมวดวิชาสารนิพนธ ์ - 6 

รวม 36 36 
 
3.1.3 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. หมวดวิชาบังคับ  
1.1 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)                                                             18 หน่วยกิต  
2331101 ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ทาง 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Theory and Innovation in New Public Management  
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2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6)
 Public  Policy and Implementation 

2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 
 Strategic Human Resources Management 

 2331104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
     Research Methodology for Public Administration 

2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Finance and Budgeting 

2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม 3(3-0-6)
 Public Participation and Civil Society 

1.2 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต)                                                           6  หน่วยกิต  
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Studies  
 (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
6320202  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)

 English for Graduate Studies 
 (ยกเว้นผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานจากสถาบัน

ทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด) 
 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

วิชาชีพเฉพาะ แผน ก 2 ให้เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ แผน ข ให้เลือกไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือจากหลายกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
2331107 ภาวะผู้น าในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

    Leadership in Change Management 
2331108 การจัดการคุณภาพองค์การภาครัฐ             3(3-0-6) 

Quality Management in Public Organization 

2331109 การจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยง 3(3-0-6)
 Crisis and Risk  Management 

2331110 สัมมนาการจัดการความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
 Seminar in Conflict Management          

2.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 2331111 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ                 3(3-0-6) 

    Project Analysis and Management 
2331112 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)

 Public Policy Evaluation 
2331113 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Development of Public Policy in Thailand 
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2331114 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy 

2.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) 
 2331115 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Public Performance Management       
2331116 การจัดการทุนมนุษย์  3(3-0-6)

 Human Capital Management  
2331117 การจัดการความหลากหลาย  3(3-0-6)

 Diversity Management  
2331118 สัมมนาการพัฒนาตนและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

    Seminar in Self Development and Personality 
2.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory) 

 2331119 สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administration Research 

2331120 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development Administration 
2331121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
2331122 การบริหารงานภาครัฐด้วยระบบเครือข่าย 
 และเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลและคลาวด์ 3(3-0-6) 
 Networking and Information Technology 
2331123 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Management 

2.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
2331124 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
 Taxation Mapping and property Registration 
2331125 การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Local Finance and Budgeting    
2331126 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน 3(3-0-6) 

    Integrated Creative Economy of Community 

2331127 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 
    Seminar in Public Finance and Budgeting 

3. หมวดนิพนธ์ 
2331128 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2) 12 หน่วยกิต

 Thesis 
2331129 สารนิพนธ์ (แผน ข)  6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 
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หมายเหตุ :  นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานจากสถาบันทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 3.1.4 แผนการศึกษา  
  3.1.4.1 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ แผน (ก) 2 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2331101 ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
3(3-0-6) 

2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
2331104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* (ไม่นับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 

   
 รวมนับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 
2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม 3(3-0-6) 
2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6) 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับบณัฑิตศึกษา* (ไมน่ับหน่วยกิต) 3(2-2-5) 

 รวมนับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 
233128 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวมนับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2331128 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวมนับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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3.1.4.2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ แผน (ข) 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2331101 ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ทาง                    

รัฐประศาสนศาสตร์ 
3(3-0-6) 

2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
2331104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) * 3(2-2-5)* 

 รวมนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 
2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6) 
2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม 3(3-0-6) 
6310101 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับบณัฑิตศึกษา(ไม่นบัหน่วยกิต)* 3(2-2-5)* 

 รวมนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 ไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 

 รวมนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
XXXXXX วิชาชีพเฉพาะ 3(3-0-6) 
2331129 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
  รวมนับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ :  สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
2331101       ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์            3(3-0-6) 
                   Theory and Innovation in New Public Management  
 การพัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนา
คุณภาพและความเป็นเลิศในการบริหารและการบริการสาธารณะแนวใหม่ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การ
บริหารเชิงบูรณาการ หลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ การบริหารที่เน้น
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นวัตกรรมองค์การในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสมัยใหม่  
บทบาทผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมองค์การเพ่ือความพร้อมต่อความท้าทายและโอกาสขององค์การ  
 Development of Public Administration; element of new public management; 
quality development and management toward excellence and new public service ; 
professional management, integrated management morality; ethic and good governance in 
management and service ; effectiveness and efficiency in management; organization innovation 
and innovation as important tool to drive  modern organization; role of executive to manage 
organization innovation for organization challenge and chance readiness 
 
2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ                             3(3-0-6) 
 Public  Policy and Implementation 
 ตัวแบบนโยบาย การก าหนดนโยบาย กระบวนการ ปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการก าหนดนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายทั้งในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ์ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ ระบบการวางแผนทรัพยากร เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบาย การออกแบบ และเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์นโยบายของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จ
และกลยุทธ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 Policy models, processes; factors leading to success in formulating public 
policy ;  normative and empirical policy analysis ; decision making theory, enterprise 
resource planning – ERP, policy analysis techniques; designation and comparative analysis 
of public policy of Thailand and the other countries; policy implementation process; 
factors conducting to success and policy implementation strategies  
  
2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                                  3(3-0-6) 
 Strategic Human Resources Management       

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยในการก าหนดยุทธศาสตร์ ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์ขององค์การกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดระบบฐานข้อมูลด้าน
บุคลากรเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 
 Strategic human resources management; factors influencing strategy 
formulation ; congruence between organizational strategic planning and strategic human 
resources management ; human resources data base management for capability 
development 
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2331104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                     3(2-2-5) 
   Research Methodology for Public Administration 
 ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงวิพากษ์ โดยครอบคลุมทั้งปรั ชญาการ
แสวงหาความรู้ เป้าหมายของการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลทางรัฐประศาสนศาสตร์             

Research methodology either quantitatively, qualitatively, and critical 
research with coverage of knowledge-based philosophy ; research goal, formulation of 
research questions, research hypothesis, research design, data collection, data analysis, 
discussion, and applying findings to public administration 
 
2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ 3(3-0-6)  
 Public Finance and Budgeting 

การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ  ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการคลังสาธารณะ
และการงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบใหม่ที่เป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เทคนิคการวิเคราะห์
และจัดท างบประมาณที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการ
คลังและงบประมาณทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  Public financial management and budget; regulations of public finance and 
budget task-based new budget system; big data analysis technique and budgeting relationship 
between economic , politic and fiscal system and budget both in state and local level  
 
2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Public Participation and Civil Society 

การมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาสังคม กระบวนการ เงื่อนไขพ้ืนฐาน ระดับขั้น 
และพัฒนาการการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญและบริบททางสังคม 
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กรณีศึกษาของการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

Public participation and civil society theory, processes, general conditions, 
level and development of public participation and civil society under constitutional and 
differential social context and culture ; case study of public participation and civil society in 
Thailand and foreign countries 
 
2331107 ภาวะผู้น าในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Leadership in Change Management 

ประเภทของผู้น าในภาครัฐ  การบริหาร  มนุษย์สัมพันธ์  อิทธิผลของผู้น าที่มีต่อองค์การ
และการก ากับงาน ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จริยธรรมของผู้น าหรือนัก
บริหาร การจัดการแก้ไขเพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดจากภายในและ
ภายนอกองค์การ 
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Types of leadership in public administration; management, human relation, 
leader influence organization and monitoring; leadership and teamwork for achieve goal; 
ethic of leadership or administrator; adaptive solution to both internal and external 
organization changing 

 
2331108 การจัดการคุณภาพองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Quality Management in Public Organization 

กระบวนการจัดการคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ พัฒนาการของการจัดการคุณภาพของ
หน่วยงานภาครัฐ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต 

Quality management process; cost of quality; development of quality 
management in Public Organization ; tools and techniques in quality management; 
problems and future trend 
 
2331109 การจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Crisis and Risk  Management 

 ระบบการจัดการ การวางแผนและเตรียมความพร้อม การสื่อสารในภาวะวิกฤต กลยุทธ์
การบริหาร การป้องกัน การเยียวยาและการแก้ไข การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารส าคัญไว้ในระบบรวม
ศูนย์ฐานข้อมูลที่ปลอดภัย 
 System planning an preparing; communication in crisis situation; strategic 
management, preventing, remedy and correction, data and important document storage 
in data base security system  
 
2331110 สัมมนาการจัดการความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
 Seminar in Conflict Management            
  ปัญหาและสาเหตุของความขัดแย้ง ความขัดแย้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม ความขัดแย้ง
ในสังคมสมัยใหม่ กระบวนการของความขัดแย้ง ยุทธวิธีในการจัดการความขัดแย้งในเชิงบูรณาการและ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างผู้น าและเครือข่ายในการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความ
ขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม การท าประชาพิจารณ์ ประชามติและการเจรจาต่อรอง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารในระบบสังคมออนไลน์ในการจัดการความขัดแย้ง  การแก้ปัญหาของกรณีศึกษา 
และประเด็นความขัดแย้งที่น่าสนใจ พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์ แล้วน ามาวางแผนการจัดการและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้วิเคราะห์และอภิปราย 
 Problems and course of conflict; conflict in individual groups and society 
level; conflict in modern societies ; conflict process integrated conflict management 
strategies and create to worth benefit; create leadership and conflict management ; 
network participation in conflict management; public hearing, referendum and 
negotiation; benefit of computer technology and online community in conflict 
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management; case studies solutions and interested conflict issues management analysis 
planning implementation for solution with analysis and debates 
 
2331111 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

  Project Analysis and Management 
 การวางแผนโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การบริหารโครงการ การติดตามและควบคุมของโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการบริหารโครงการและกรณีศึกษา 
 Project planning, project circle, project analysis; project feasibility study 
either quantitatively or qualitatively; project management, project monitoring and 
controlling; factors influencing to achieve project management and case study 
 
2331112 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Public Policy  Evaluation  
 กระบวนการประเมินนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมินนโยบายสาธารณะ การ
สนับสนุนหรือยกเลิก ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ศึกษาทางเลือกขยายผล ในการน าโครงการไป
ปฏิบัติและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการประเมินนโยบายสาธารณะ 
 Policy evaluation processes, policy evaluation techniques, support or 
terminate, progressive of implementation, alternative study, expansion project 
implementation and evaluated factors analysis to public policy evaluation  
 
2331113 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Development of Public Policy in Thailand 
   การพัฒนานโยบายสาธารณะ กระบวนการก าหนดนโยบายและพัฒนานโยบายสาธารณะ
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคม  
   Public policy development; public policy formulation process and new 
public policy development which fulfill people and social needs 
 
2331114 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy  

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ โดยเลือก
ปัญหาและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์เชิงอภิปราย น าเอาทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ จากกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศที่ผ่านมา 
 Public policy process, involving public policy problems study by choosing 
significant issues to debate; analysis apply theory from internal case studies 
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2331115 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Performance Management  
 กระบวนการในการน าเอาการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนช่วยเหลือและปรับปรุงให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล 
  Processes of applying performance result assessment to assist and improve 
personnel’s performance to reach effective goals and assigned indicators 
 
2331116 การจัดการทุนมนุษย์  3(3-0-6) 
 Human Capital Management  

นวัตกรรมกระบวนการวางแผนก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยค านึงถึง
คุณค่าความเป็นมนุษย์ การดูแลคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร สร้างทุนทางปัญญาด้วยการ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและสอดคล้องกับความพลวัตทางสังคม 
 Innovation for manpower planning and human resources development 
based on human value ; providing human resources in the organization; life quality and 
building intellectual capital through strategic investment for competitive advantage and 
consistency with social dynamic 
 
2331117 การจัดการความหลากหลาย  3(3-0-6) 
 Diversity Management  

การจัดการความหลากหลายในองค์การ การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆด้านการจัดการความ
หลากหลาย กระบวนการจัดการความหลากหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากบริบททางสังคมเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการความหลากหลายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพศ
สภาวะ  เชื้อชาติ อายุและความสามารถ 
  Managing diversity in organization, development of strategies for diversity 
management ; processes of diversity management related to change of social and 
economic context ; authentic norms in diversity management in terms of gender , race, 
age, and competency 
 
2331118 สัมมนาการพัฒนาตนและบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
 Seminar in Self Development and Personality 

กระบวนการพัฒนาตนเอง องค์ประกอบเพ่ือการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ และคุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญ การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย 
การอธิบายและการใช้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนได้ การน าเสนองานและ
สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ 
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Self development element in knowledge, wisdom, personality, personality 
development and significant characters and skills; communication in both of verbal and 
non verbal explanation and reasoning; comment negotiation and convincing appropriate 
presentation and public speaking personality analysis and debate 

 
2331119 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administration Research 
 การประยุกต์เครื่องมือการวิเคราะห์เครื่องมือแบบตัวแปรหลายตัวส าหรับการวิจัยทาง          
รัฐประศาสนศาสตร์ วิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การคัดเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่
เหมาะสมและตีความผลลัพธ์ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาเป็นเครื่องมือช่วยในการค านวณส าหรับ
เทคนิคหลายตัวแปร 
 Application of multivariate data analysis tools for research in Public 
Administration ; multivariate methods used for analyzing the large data ; selecting of 
appropriate analysis methods and interpreting its outputs ; the use of statistical packages 
as a calculating facilitation tool for multivariate techniques 
 
2331120 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development Administration 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาพ้ืนฐานในการพัฒนา การพัฒนาประเทศ
ในด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารการพัฒนาเปรียบเทียบ กรณีศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมีเอกลักษณ์ สมดุล และยั่งยืน  
 Factors influencing to countries development, general problems of 
development; country development in society economy politic, comparative 
development administration; case study in Thailand development strategy for unique 
balanced and sustainable 
 
2331121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการก าหนดกลยุทธ์ การก าหนดกล
ยุทธ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนมีประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความ
เจริญเติบโตและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

Strategic management, SWOT analysis  ; success strategy to create growth 
strength of economy society and culture 
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2331122 การบริหารงานภาครัฐด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอล 
 และคลาวด์ 3(3-0-6) 
 Information Technology in Public Management and Digital Networking 

and Cloud 
 การน าระบบการบริหารแบบเครือข่าย การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ กระบวนการการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) กระบวนการงานกลางที่ให้บริการและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันในโครงสร้างพ้ืนฐานเดียวกัน  ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนภาครัฐให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิผล การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเข้าถึงบริการของภาครัฐและสารสนเทศ การให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
ที่สามารถโต้ตอบได้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับสารสนเทศ 
 Network management system; discloser of public information; processes of 
information and communication technology ( ICT) ; central autonomous affairs system of 
the government and shared on the infrastructure; electronic mail system for 
governmental communication to support the effective performance of the public sector ; 
enhancement of public access to public service and information; interactive public 
information service; ethics in information usage including impact of information to 
organization economy society and information law 
 
2331123 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Management 

กระบวนการบริหารจัดการงานของรัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์  การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม
และสนับสนุนภาคเอกชนให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล มุ่งเน้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ทุน
ทางด้านข้อมูลข่าวสารและทุนภายในองค์การ  กรณีศึกษาปัญหาการบริหารงานภาครัฐโดยใช้การ
วิเคราะห์และอภิปราย 

 Seminar in public management in compliance with transformation of 
globalization; cooperation between public and private sectors; role of public sector in 
enhancing and supporting private sector’ s effective; performance focus on human 
resources, information resources and organizational resources 
 
2331124 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   3(2-2-5) 
 Taxation Mapping and property Registration 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเชิงพ้ืนที่ของภาครัฐ 
โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)ในการวางแผนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ด าเนินการได้ส าเร็จ
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลในการบริหารงานของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาผู้ใช้งาน
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ระบบ การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้มีความทันสมัยและการอ านวยความสะดวกและสร้างความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน 

Processes of data compilation for valid taxation mapping and property; 
geographic information used for planning and area management in public sector ; 
application of geographic information system for zoning( GIS) ; to correct and complete 
efficiency process; registration to assist the administration of local government divisions 
with their performance effectively; development of system users, updating taxation map 
and facilitation and providing fairness for the public 
 
2331125 การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Finance and Budgeting    

การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่นและการบริหารรายได้ การจัดท างบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะเพ่ือการ
ลงทุน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การวิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่ยงทางการคลังของท้องถิ่น 
รายงานการเงินและการตรวจสอบติดตามผลการท างานในระดับท้องถิ่น 

Financial processes of local administrative organizations; financial relationship 
between the Government and local administrative organizations; local administrative 
organizations’ roles and responsibilities in public service provision; local taxation and revenue 
management; local budgeting; public debt for investment; financial and property 
management, analysis of local financial potentiality and risk; financial reporting and local 
performance assessment 
 
2331126 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน      3(3-0-6) 
 Integrated Creative Economy of Community 

  กระบวนบูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าเป็นพ้ืนฐานการ
คิดในการท าธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  

 Concept integrated creative processes add value in creative community 
business thinking 

 
2331127 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting 

กระบวนการบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ ทั้งด้านรายรับ รายจ่ายของ
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่สังกัดภาครัฐอื่นๆ ขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการทางการคลังและงบประมาณต่างๆ เพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรณีศึกษา
สภาพปัญหาเศรษฐกิจทางการคลังของภาครัฐโดยใช้การวิเคราะห์และอภิปราย  
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Public finance and budgeting management process; in revenue and 
expenditure of government local administration, state enterprise, and other government 
agencies fiscal policy driven for economy and society case study of government fiscal 
problems by analysis and debate 
 
2331128 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2) 12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 วิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การดูแล 
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
 Research and presentation of  research findings on public administration 
under the supervision of advisor through Bansomdejchoapraya Rajabhat University’ s 
regulations about procedures and format of thesis presentation 
 
2331129 สารนิพนธ์ (แผน ข) 6 หน่วยกิต 
 Thematic Paper 
 การสืบค้นข้อมูลในเชิงลึกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 In-depth investigation on specific topic of the discipline through self-directed 
method under the supervision of advisor 
 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Studies 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การน าเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืนๆ การ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใน
สาขาวิชาต่างๆ 
 Fundamental computer programs; power point presentation and other 
forms ; types of data collection and statistical analysis ; information retrieval in each field 
of studies through the Internet 
 
6320202  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 
 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตามสถานการณ์ 
การอ่าน บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อ และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 English sentence structures ; listening, speaking, and situational conversation; 
reading articles and related researches in each field of studies; writing articles, abstract, and 
research result presentation 
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 3.2 ชื่อ-นามสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1.นายสุรศักดิ์  
โตประส ี

3 7305 xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร์,2553  
พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์,2542 
ศศ.บ.ภูมิศาสตร์,2539 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. นางจิตราภรณ์ 
สุทธิวรเศรษฐ์ 

3 1002 xxxxxxxx รอง
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D.Development 
Administration,2546 
 
M.A.Public Relations,2517 
 
ค.บ.มัธยมศึกษา,2509 

National Institute of 
Development 
Administration 
Syracuse University, 2517. 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.นางสาวทชชยา                 
วนนะบวรเดชน์ 

3 1006 xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D. Development 
Administration 
(International Program), 
2546 
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

National Institute of 
Development Administration 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4.นางสาวกัณญาณัฐ     
เสียงใหญ ่

3 8605 xxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

ปร.ด.รัฐประศาสนศาสตร์,2560 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์,2550 
ศศ.บ.บริหารรัฐกิจ,2548 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หมายเหตุ  รายละเอียดประวตัิ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ก 
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 3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา/ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1.นายสุรศักดิ์ โตประส ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2553 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2542 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539 

2. นางจิตราภรณ์               
สุทธิวรเศรษฐ์ 

รองศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D.(Development 
Administration) 
M.A. (Public Relations) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 

National Institute of Development 
Administration, 2546 
Syracuse University, 2517 ,U.S.A 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2509 

3.นางสาวทชชยา                 
วนนะบวรเดชน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

Ph.D.Development 
Administration, 
(International Program) 
2546  
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

National Institute of Development 
Administration, 2546 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2531 

4. นางสาวกัณญาณัฐ     
เสียงใหญ ่

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2560 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2550 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548 

5. นายศรัณย์ ฐิตารีย ์
 

อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2551 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2522 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2519 

6. นายสุวินัย เกิดทับทิม ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา
, 2556 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2531 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2522 

7. นายวุทธิเมธว์  เกื้อกอบ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(รัฐประศาสน

ศาสตร์) 

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

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2559 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2550 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2548 

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ก 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 รายวิชา 
 5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  แผน ก แบบ ก 2 

1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ เพ่ือค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารอง

น าเสนอคณะกรรมการ จ านวน 4 คน 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารอง 
4) จัดท ารายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) ผ่าน 
(Pass) ไม่ผ่าน (Fail) 

แผน ข  
1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ เพ่ือค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารอง 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารอง 
4) จัดท ารายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ จ านวน 3 

คน ประกอบด้วย ผู้ทรงวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) 
ดี (Good) ผ่าน (Pass) ไม่ผ่าน (Fail) 

 

 5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว 
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

1) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  (1) พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม 
  (2) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผลด้วย
ความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
  (3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 2) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
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 (2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซ้ึง 
 (3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบ
จากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการจัดการภาครัฐ  

3) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
 (2) สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิม
เข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
 (3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วย
ตนเอง เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4) มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 
(2) มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
การท างานกลุ่ม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้การศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวง

วิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 5.1.3 ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่ 2-5 
 5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
  แผน ข  จ านวน  6 หน่วยกิต 
 5.1.5 การเตรียมการ 
  1) เตรียมความพร้อมด้านความรู้ และทักษะในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
  3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานวิจัยของ
นักศึกษา 
  4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
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  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินคุณภาพ การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  2) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นการ
มอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงานที่มอบหมายและ
การน าเสนอ 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้
การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นใช้การ
ประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม 

1. พานักศึกษาท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม การ
จัดสร้าง/ปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่
ทุรกันดารปีละ 1 ครั้ง 

2. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของสังคม
ด้วยกระบวนการวิจัย 

2. ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของสังคมในพ้ืนที่
ศึกษาและน ามาศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพ่ือแก้ปัญหา
ให้ตรงจุด 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ด้ ว ย ค ว า ม
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มี
ความตรงต่อ เวลา ซื่ อสั ตย์  ไม่ลอก
ผลงานของผู้อื่น 
2. สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ 
ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผลด้วย
ความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไว
ต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุน
อย่ างจริ งจั งให้ ผู้ อ่ื น ใช้ การวินิ จฉั ย
ทางด้ านคุณ ธรรมจริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้ แย้ งและปัญหาที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

1. การบรรยาย 
2. เน้นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียน

ค วบ คุ ม ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย
ตนเอง 

3. ให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

4. การส่งเสริมให้เกิดการแก้ไข
ปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหา
ข้อเท็จจริง 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือ
กลุ่มงาน การสอบข้อเขียน 
การประเมินผลงานที่
มอบหมาย 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. เข้าใจความรู้และหลักการของทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
2. ประยุกต์ทฤษฎีทางรัฐประศาสน

1. ให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

2. การอภิปราย 

การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
ก า ร เขี ย น ร า ย ง า น แ ล ะ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง
ลึกซึ้ง 
3. อธิบายแนวทางในการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การปฏิบัติในการจัดการภาครัฐ 

3. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
4. การใช้กรณีศึกษา 
5. การท างานกลุ่ม 

น าเสนอด้วยวาจา 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎี
ท า งรั ฐ ป ระศ าส น ศ าส ต ร์  ใน ก าร
วิเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
2. สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
3. สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือ
ข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทาง          
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1.การจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบค้น 
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา 
3. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
4.การใช้กรณีศึกษา 
5.การอภิปราย 
6.การระดมสมอง  
7. ฝึกการวิเคราะห์ วิจัย การ
เสนอความคิด 

การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัย
และการน าเสนอด้วยวาจา 
การสังเกตจากการให้ผู้เรียน
แสด งค ว าม คิ ด เห็ น  ก าร
มอบหมายงานที่ต้องกระตุ้น
ให้ เกิดการประมวลความรู้
ของผู้เรียน 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
การเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน  
2. มีการสร้างความร่วมมือกับผู้ อ่ืนใน
การจัดการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านการท างานกลุ่ม 

1. การสอนแบบสัมมนา 
2. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
3. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือ

การน า เสนอผลของการ
สืบค้นที่ได้รับมอบหมาย 

4. การระดมสมอง 
5. การท างานกลุ่มและน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมินผลงาน
ที่มอบหมายและการน าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. รับผิดชอบงานส่วนตนและส่วนรวม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ส าม า ร ถ คั ด ก รอ งข้ อ มู ล ท า ง
คณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ ได้ 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ วง
วิ ช าการและวงวิ ช าชี พ  โดยการ
น าเสนอรายงาน ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
3. ใช้ ส า ร ส น เท ศ ใน ก า ร สื บ ค้ น 
แสวงหา วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอ 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
2. กรณีศึกษา 
3. การมอบงานกลุ่ม/เดี่ยวโดย

ให้สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
และส่งงานทางอีเมล์ 

4. ฝึ ก ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการวิเคราะห์
น าเสนอ 

ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สอบข้อเขียน การสอบปาก
เปล่ า การสอบปฏิบัติ  การ
สังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น การประเมินผล
งาน ที่ ม อบ ห มายและการ
น าเสนอ 

 

 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1) พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม 
 2) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็น
ธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 3.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
 2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 
 3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบจาก
งานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการจัดการภาครัฐ  
 3.3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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 1) สามารถใช้ความรู้  แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิ เคราะห์
ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
 2) สามารถสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์
ความรู้ในบริบทใหม ่
 3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพ่ือ
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3.4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุงตนเอง

ให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 
2) มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ            

รัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการท างานกลุ่ม 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้การศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
 ความรับผดิชอบหลัก       ความรับผดิชอบรอง  

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
หมวดวิชาบังคับ              

2331101 ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ทาง                              
รัฐประศาสนศาสตร์    

 
         

2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ   
 
          

2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                     
2331104 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              
2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ              
2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม              
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วย)              
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา                  
หมวดวิชาชีพเฉพาะ              
2331107 ภาวะผู้น าในการจัดการการเปลี่ยนแปลง              
2331108 การจัดการคุณภาพองค์การภาครัฐ              
2331109 การจัดการภาวะวิกฤติและความเสี่ยง              
2331110 สัมมนาการจัดการความขัดแย้ง              
2331111 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ   

 
          

2331112 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ              
2331113 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย   
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ฯ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
2331114 สัมมนานโยบายสาธารณะ              
2331115 การบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ              

2331116 การจัดการทุนมนุษย์               

2331117 การจัดการความหลากหลาย               
2331118 สัมมนาการพัฒนาตนและบุคลิกภาพ              
2331119 สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              
2331120 การบริหารการพัฒนา      

 
       

2331121 การจัดการเชิงกลยุทธ์              
2331122 การบริหารงานภาครัฐด้วยระบบเครือข่ายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลและคลาวด์              
2331123 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ              
2331124 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน              
2331125 การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น               
2331126 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน              
2331127 สัมมนาการคลังและงบประมาณ              
หมวดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์              
2331128 วิทยานพินธ์ (แผน ก 2)              
2331129 สารนิพนธ์ (แผน ข)              
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 

2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประวัติที่

ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนงานรายบุคคลหรืองานกลุ่มที่มอบหมายเป็นต้นโดยก าหนดให้
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการสอบ 

 

3. การเทียบโอนรายวิชา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
4.1 แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

4.2 แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

4.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา
และหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
1.6 ศึกษาดูงานการสอนและการวิจัย 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
2.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
2.4 การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
2.5 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ  การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทางวิชาการ 
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1.4 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่ชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

3.1.1 มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบทั้ง
ความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

3.1.2 มีการปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบโครงสร้างหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เพ่ือให้
ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.2.2 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะทักษะ
การคิดและทักษะการสื่อสาร 

3.2.4 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
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4. การบริหารหลักสูตร  
4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 
4.3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบปลาย
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

4.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

4.8 อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการเรียนการสอน 
4.9 อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและ
ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการ
มีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

5.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
5.1.1 การบริหารงบประมาณ 

มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์   
5.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 

1. ห้องเรียนแบบบรรยาย จ านวน 2 ห้อง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและวิชาที่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษโดยประมาณดังนี้ 
 หนังสือทั่วไป ภาษาอังกฤษ 30,852 รายการ, ภาษาไทย 274,234 รายการ 
 หนังสือด้านรัฐประศาสนศาสตร์  7,643 ชื่อเรื่อง 13,916 เล่ม 
 วารสารและหนังสือพิมพ์ วารสาร 64 รายการ, หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 รายการ 
 โสตทัศน์วัสดุ ประเภทต่างๆ ประมาณ 500 ชิ้น 
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ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global, ฐานข้อมูล 
Education Research Complete, ฐานข้อมูล SpringerLink, ฐานข้อมูล ScienceDirect, ฐานข้อมูล 
EBSCO eBooks Collection, ฐานข้ อมู ล  Academic Search Complete, ฐานข้ อมู ล  TDC Thai 
Digital Collection, ฐานข้อมูล ebrary eBooks, ฐานข้อมูล iG library, Thai eBooks, iQ NewsClip  
(Online News Clipping กฤตภาคข่าว ออนไลน์) 

 5.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะส ารวจ และติดตามประเมินความต้องการ การใช้ทรัพยากรการเรียน

การสอนอย่างใกล้ชิดปีละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่
ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียน 

5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโท มีการส ารวจการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มี

การขาดแคลนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
6. การบริหารคณาจารย์ 

6.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
6.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 

6.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
6.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ 

และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
6.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขา 
6.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
6.1.6 เสนอแต่งตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
6.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 
6.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
6.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่าง 

การปรับปรุงหลักสูตร 
6.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

6.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น 
6.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6.3.3 กลุ่มวิชาโดยประธานหลักสูตรเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มี

คุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
6.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
6.3.6 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



40 
 

7. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
7.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

7.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
7.2.1 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปี

เพ่ือให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 
7.2.2 คณะมีหน่วยวิจัยสถาบันและวิจัยเพ่ือพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 

เช่นเดียวกับหน่วยวิจัยอ่ืนๆ 
 
8. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

8.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
8.1.1 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

และประสบการณ์จริง 
8.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน 
8.1.3 มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้ เข้าถึงนักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน 

Website หรือ E-mail เป็นต้น 
8.1.4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ 

8.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 
 
9. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

9.1 สาขาวิชาส ารวจความต้องการผู้เรียน ตลอดจนหน่วยงาน/บุคคลผู้ต้องการใช้บัณฑิต ทั้งใน
แง่ปริมาณ และคุณลักษณะบัณฑิต 

9.2 สาขาวิชามีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา  
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10. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัว

บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ 
ด าเนินงาน หลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง กับ
ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558       

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน ผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)  ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด  ภาคการศึกษา      

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา      

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 ปีที่1 

 
 
     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รบัการปฐมนิเทศหรือ  ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/   หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)  ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อป ี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
   

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 3 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 



42 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่สังคมและได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1) กลยุทธ์การสอนทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ และความสามารถทาง
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี
ความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตในสังคม กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ กลยุทธ์
การสอนระดับหลักสูตร และ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 

1.1 กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับก่อนหลัง รวมถึงการก าหนดวิชา
พ้ืนฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระส าคัญในหลักสูตรรวมไปถึงการสร้าง
งานวิจัยที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรควบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

1.2 กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดล าดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถ
ประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และเพ่ือร่วมชั้นเรียน
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้น าเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งค าถาม ให้
คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอนผู้เรียนและผู้สอนมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได้หลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การมอบหมายงาน  การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์ จ าลอง การค้นคว้า
จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น 

2) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร 
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2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือรับฟังความเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา  วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.110-123. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
2. วิชาการบริหารการพัฒนา 
3. วิชาการบริหารความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
4. วิชาการจัดการภาครัฐในกระแสโลกาภิวัตน์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1. วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
2. วิชาการจัดการภาครัฐในกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. วิชาการบริหารการพัฒนา 
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ชื่อ-สกุล นางจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ.2546 Ph.D.(Development Administration), Faculty of Public 
Administration, National Institute of Development  Administration 

 พ.ศ.2517 M.A. (Public Relations), Syracuse University, U.S.A. 
 พ.ศ.2509 ค.บ. (มัธยมศึกษา), คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และ ทชชยา  วนนะบวรเดชน์. (2561). ประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”

ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่  17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561).  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 71-81. 

สุรศักดิ์ โตประสี และจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์. (2561). ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ 
10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 178-186. 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 110-123. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
2. วิชาการจัดการภาครัฐ 
3. วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4. วิชาการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1. วิชาการน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 
2. วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
3. วิชาสัมมนาการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
4. วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวทชชยา  วนนะบวรเดชน์ (ชื่อเดิม ดร.ดวงรัตน์  กมโลบล) 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2546 Ph.D. Public Administration. Development Administration 
(International Program), Faculty of Public Administration, National 
Institute of Development  Administration 

พ.ศ.2535 นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ.2534 ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  พ.ศ.2531 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ดวงรัตน์ กมโลบล. (2548) การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชน และการพัฒนาหน่วยที่ 7 หลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ทัชชญา วรรณบวรเดช. (2560). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์สหธรรมิก. 
 
บทความวิจัย 
ดวงรัตน์  กมโลบล. (2548). โครงการศึกษากลไกการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการชุมชนและระบบ

การบริหารการพัฒนาของรัฐ. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.  
ทัชชญา วรรณบวรเดช. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล

แพรกษาตามตัวชี้วัดธรรมาภิบาล.วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 73-84. 

ศรัณย์  ฐิตารีย์ และคณะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 92-102. 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และ ทชชยา  วนนะบวรเดชน์. (2561). ประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561).  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 71-81. 
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จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา  วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 110-123. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1. วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
2. วิชาการจัดการความขัดแย้ง 
3. วิชาการจัดการความรู้ 
4. วิชาการจัดการทุนทางสังคม 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1. วิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
2. วิชานวัตกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
3. วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ชื่อ-สกุล  นายสุรศักดิ์  โตประสี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2553 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ.2542 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒน 
                     บริหารศาสตร์ 
พ.ศ.2539 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
สุรศักดิ์  โตประสี. (2560). ทฤษฎีภาวะผู้น าส าหรับนักบริหารสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์สหธรรมิก. 
 
บทความวิจัย 
สุรศักดิ์ โตประสี. (2558). ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อระดับคุณธรรมจริยธรรม

ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 103-112. 

ศรัณย์  ฐิตารีย์ และคณะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 92-102. 

ศรัณย์  ฐิตารีย์ และสุรศักดิ์ โตประสี. (2560). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง  จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 141-150. 

ปิยะนุช ตันเจริญ และสุรศักดิ์  โตประสี. (2561). คุณภาพการให้บริการสาธารณะด้านงานสวัสดิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  วารสาร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 
2561). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 83-96.  

สุรศักดิ์ โตประสี และ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์. (2561). ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ 
10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 178-186. 
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จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา  วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.110-123. 
 

ประสบการณ์การสอน 
5. วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
6. วิชาการบริหารการพัฒนา 
7. วิชาการบริหารความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
8. วิชาการจัดการภาครัฐในกระแสโลกาภิวัตน์ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
4. วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
5. วิชาการจัดการภาครัฐในกระแสโลกาภิวัตน์ 
6. วิชาการบริหารการพัฒนา 
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ชื่อ-สกุล นางจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ.2546 Ph.D.(Development Administration), Faculty of Public 
Administration, National Institute of Development  Administration 

 พ.ศ.2517 M.A. (Public Relations), Syracuse University, U.S.A. 
 พ.ศ.2509 ค.บ. (มัธยมศึกษา), คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และ ทชชยา  วนนะบวรเดชน์. (2561). ประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”

ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่  17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561).  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 71-81. 

สุรศักดิ์ โตประสี และจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์. (2561). ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลต าบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ 
10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 178-186. 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 110-123. 

 
ประสบการณ์การสอน 

5. วิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
6. วิชาการจัดการภาครัฐ 
7. วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
8. วิชาการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
5. วิชาการน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 
6. วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
7. วิชาสัมมนาการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
8. วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวทชชยา  วนนะบวรเดชน์ (ชื่อเดิม ดร.ดวงรัตน์  กมโลบล) 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2546 Ph.D. Public Administration. Development Administration 
(International Program), Faculty of Public Administration, National 
Institute of Development  Administration 

พ.ศ.2535 นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  พ.ศ.2534 ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  พ.ศ.2531 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ดวงรัตน์ กมโลบล. (2548) การบูรณาการการจัดระเบียบชุมชน และการพัฒนาหน่วยที่ 7 หลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ทัชชญา วรรณบวรเดช. (2560). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์สหธรรมิก. 
 
บทความวิจัย 
ดวงรัตน์  กมโลบล. (2548). โครงการศึกษากลไกการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการชุมชนและระบบ

การบริหารการพัฒนาของรัฐ. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.  
ทัชชญา วรรณบวรเดช. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล

แพรกษาตามตัวชี้วัดธรรมาภิบาล.วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 73-84. 

ศรัณย์  ฐิตารีย์ และคณะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 92-102. 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และ ทชชยา  วนนะบวรเดชน์. (2561). ประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.วารสารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561).  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 71-81. 
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จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สุรศักดิ์ โตประสี และทัชชญา  วรรณบวรเดชน์. (2561). ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 4 ฉบับที่3 
(ตุลาคม 2561- มกราคม 2562). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 110-123. 

 
ประสบการณ์การสอน 

5. วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
6. วิชาการจัดการความขัดแย้ง 
7. วิชาการจัดการความรู้ 
8. วิชาการจัดการทุนทางสังคม 

 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
4. วิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5. วิชานวัตกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 
6. วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวกัณญาณัฐ  เสียงใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2560 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ.2550 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ.2548 ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่. (2558). แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่สู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่9 ฉบับที่2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-16. 

_______. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่11 ฉบับที่2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 55-75.  

_______. (2561). การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไทยกรณีศึกษาองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์องค์การ
แบตเตอรี่และองค์การฟองหนัง. วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปี
ที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
59-70. 

 
 

ต ารา 
กัณญาณัฐ เสียงใหญ่.(2559). การบริหารการพัฒนา : มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : อิมเมจบุ๊กส์. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1. วิชาการจัดการความรู้ 
2. วิชาการจัดการความขัดแย้ง 
3. วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
4. วิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1. วิชาการจัดการความขัดแย้ง 
2. วิชาการจัดการคุณภาพ 
3. วิชาการจัดการทุนมนุษย์ 
4. วิชาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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 ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม ่

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงพ.ศ.2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  
ณ ห้องสมุดบัณฑิตวทิยาลัย อาคาร11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
ให้มีการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ณ 
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์  จันโททัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิรนิทร์ วังกานนท์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวินัย  เกิดทับทิม 
5. อาจารย์ ดร.ทัชชญา  วรรณบวรเดชน ์
6. อาจารย์ ดร.ศรัณย์  ฐิตารีย์ 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.ด ารงศักดิ์  จันโททัย 1.น่าจะใช้ชื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐร่วมสมัย (Master of Public 
Administration Program in Contemporary Public 
Sectors Management) เนือ่งจาก  
-ค าว่าสมัยใหม่, ทันสมัย เป็นค าในเชิงสัมพัทธ์ซึ่งจะขึ้นกับ
ช่วงเวลาหรือความเห็นของบุคคล (ว่าทันสมัย หรือใหม่
หรือไม่) อีกท้ัง New PA ก็เกิดตั้งแต่ ค.ศ.1968, New PM มี
มากกว่าหลายทศวรรษแล้ว 
- การใช้ค าว่า “ร่วมสมัย” (Contemporary) จะเกิดกว้าง
มากกว่าว่าเป็นการบริหารอะไรก็ได้ที่ในปัจจุบันยังใช้กันอยู่ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลายกระบวนวิชาที่ปรากฎในหลักสูตร เช่น 
การจัดการความเสี่ยง การตลาดในภาครัฐ ฯลฯ 
- อีกท้ังจะไม่ขัดกับชื่อบางวิชาที่ใช้ (เช่นหน้า 10 วิชา 
2331101 ใช้สมัยใหม่ ตรงกับ  New, ในขณะที่วิชา 
2331102 ใช้ สมัยใหม่ ตรงกับ Modern เป็นต้น)  
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ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. ควรปรับชื่อบางวิชาให้ตรงหรือสอดคล้องกับชื่อ

ภาษาอังกฤษ หรือให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งอาจพิจารณา
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
3. ควรให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจภาษาเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
สากล A Study of…, This course is designed to…  
4.อาจเพิ่มเติมวิชาที่จ าเป็น เช่น 
   - วชิาวิจัยนอกเหนือจากหลักการวิจัยทาง รปศ. ในหมวด
วิชาบังคับ ในส่วนของหมวดวิชาเลือก คือการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างาน 
   - การบริหารรัฐวิสาหกิจ, การบริหารองค์การประเภทที่สาม 
5. อาจขยายขอบเขตความสนใจไปยังองค์กรประเภทที่สาม 
(Third Sector) พวก CSOs; NGOs;  CBOs โดยที่วิชาการ
จัดการเชิงความร่วมมือ (Collaborative Management) 
ภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ในกิจการสาธารณะก าลังเป็นที่
นิยมและการบริหารรัฐกิจในปัจจุบันจะจัดการในแนวนี้เพิ่ม
มากขึ้น เช่น (State Enterprise ; Outsourcing ; 
Privatization)  
6. อาจพิจารณาปรับเพิ่ม/ลด หรือบรรจุวิชา ตลอดจนปรับแก้
ไขชื่อวิชาที่มีอยู่จากวงวิชาการ รปศ. เช่น รายการในที่ประชุม
ประจ าปีของสมาคม รปศ. อเมริกัน (ASPA Annual 
Conference) 

ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ 
 

1. ปรับตัวเลขจ านวนแผนการรับนักศึกษา 5 ปี ให้ถูกต้อง 
2. หลักสูตรควรลดจ านวนวิชาทางด้านกฎหมาย เพราะมิใช่
หลักสูตรที่เน้นกฎหมายโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาบังคับ 
3.ค าแปล/ค าอธิบายรายวิชาในภาษาอังกฤษต้องแปลให้ตรง
กับภาษาไทย 
4. ในรายวิชาชีพเฉพาะมิได้มีการก าหนดหรือระบุว่าต้องเลือก
จากกลุ่มใด จ านวนกี่วิชา/หน่วยกิต หรือสามารถเลือกคละกัน
ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ 

เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เพ่ือให้สาระของหลักสูตรและรายละเอียดเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
 
สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 ได้แก่  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ และ สาขาการจัดการภาครัฐ สมัยใหม่  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จ าแนกโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

แผน ก 2 
1.  หมวดวิชาบังคับ จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 18 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 18 หน่วยกิต  
2.  หมวดวิชาเอกเลือก จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 12 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 6 หน่วยกิต  
3.  วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 12 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 12 หน่วยกิต 

แผน ข 
1.  หมวดวิชาบังคับ จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 18 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 18 หน่วยกิต  
2.  หมวดวิชาเอกเลือก จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 18 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 12 หน่วยกิต  
3.  สารนิพนธ์ จ านวนหน่วยกิตเดิม คือ 6 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตใหม่ คือ 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ กับ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

(ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
 

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2561) 

1. ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ               
การจัดการสมัยใหม่  
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  
 

 ชื่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

Master of  Public Administration 
Program in Public Policy and 
Modern Management 
 

Master of  Public Administration 
Program in Modern Public 
Management 

 ชื่อเต็มภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย
สาธารณะและการจัดการสมัยใหม่) 
 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(การจัดการภาครัฐสมัยใหม่)  
 

 ชื่อย่อภาษาไทย รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สมัยใหม่) 
 

รป.ม. (การจัดการภาครัฐสมัยใหม่) 

 ชื่อเต็ม
ภาษาอังกฤษ 

Master of Public Administration 
(Public Policy and  Modern 
Management) 
 

Master of Public Administration 
(Modern Public Management) 

 ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

M.P.A. (Public Policy and Modern 
Management) 

M.P.A. (Modern Public Management) 

2. รายวิชา   
 2.1 วิชาเอกบังคับ 

(วิชาละ 3 หน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา             ช่ือวิชา 
5227101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
5227102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

สมัยใหม ่
5227103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์
5227104 นโยบายสาธารณะ 
5227105 การบริหารการคลังสาธารณะและ

ความรับผิดชอบ 
5227106 การบริหารการพัฒนา 

จ านวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา             ช่ือวิชา 
2331101 ทฤษฎีและนวัตกรรมการจัดการ

สมัยใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร ์
2331102 นโยบายสาธารณะและการน านโยบาย

ไปปฏิบตั ิ
2331103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
2331104 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์
2331105 การบริหารการคลังและงบประมาณ

สาธารณะ 
2331106 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
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ประเด็นเปรียบเทียบ 
 

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2561) 

 
(* วิชาไม่นับหน่วยกิต) 
 

ประชาสังคม 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

บัณฑิตศึกษา 
 2.2 วิชาเลือก 

(วิชาละ 3 หน่วยกิต) 
วิชาเลือกทั่วไป จ านวน 8 รายวิชา ดังนี ้
รหัสวิชา           ช่ือวิชา 
5227107  การจัดการความขัดแยง้ 
5227208  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ

นวัตกรรม 
5227109  การจัดการภาวะวิกฤตแิละความ

เสี่ยง 
5227110  การมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ประชาสังคม 
5227111  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5227212  การจัดการความรู ้
5227213  การจัดการภาครัฐในกระแส                 

โลกาภิวตัน ์
5227214  การตลาดภาครัฐ 
 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา           ช่ือวิชา 
5227115 การน านโยบายไปปฏิบัต ิ
5227116 การประเมินนโยบายสาธารณะ 
5227117 การวิเคราะห์และการบริหาร

โครงการ 
5227218 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงาน

ภาครัฐ 
วิชาเลือกทั่วไป จ านวน 8 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา           ช่ือวิชา 
5227107  การจัดการความขัดแยง้ 
5227208  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ

นวัตกรรม 
5227109  การจัดการภาวะวิกฤตแิละความ

เสี่ยง 
5227110  การมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ประชาสังคม 
5227111  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
5227212  การจัดการความรู ้
5227213  การจัดการภาครัฐในกระแส                 

โลกาภิวตัน ์
5227214  การตลาดภาครัฐ  

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
(Organization and Management) 
2331107 ภาวะผู้น าในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง  
2331108 การจัดการคณุภาพองคก์ารภาครัฐ  

2331109 การจัดการภาวะวิกฤตแิละความเสีย่ง  
2331110 สัมมนาการจดัการความขัดแย้ง   
2. กลุ่มองค์ความรูด้้านนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 
2331111 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ                  
2331112 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ  
2331113 การพัฒนานโยบายสาธารณะใน
ประเทศไทย  
2331114 สัมมนานโยบายสาธารณะ  
3. กลุ่มองค์ความรูด้้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources Management) 
2331115 การบริหารผลการปฏิบตัิงานภาครัฐ   
2331116 การจัดการทุนมนุษย์   
2331117 การจัดการความหลากหลาย   
2331118 สัมมนาการพัฒนาตนและบุคลิกภาพ  
4. กลุ่มองค์ความรูด้้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Public Administrative Theory) 
2331119 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  
2331120 การบริหารการพัฒนา  
2331121 การจัดการเชิงกลยุทธ์   
2331122 การบริหารงานภาครัฐด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลและ
คลาวด ์  
2331123 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ  
5. กลุ่มองค์ความรูด้้านการคลังและงบประมาณ 
(Public Finance and Budgeting) 
2331124 การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
2331125 การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น    
2331126 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน  

2331127 สัมมนาการคลังและงบประมาณ  
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ประเด็นเปรียบเทียบ 
 

หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุงใหม่(พ.ศ.2561) 

 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน 10 รายวิชา ดังนี้ 
รหัสวิชา           ช่ือวิชา 
5227115 การน านโยบายไปปฏิบัต ิ
5227116 การประเมินนโยบายสาธารณะ 
5227117 การวิเคราะห์และการบริหาร

โครงการ 
5227218 สัมมนาการพัฒนาการบริหารงาน

ภาครัฐ 
5227119 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
5227220 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน 
5227121   การบริหารงานภาครฐัด้วยระบบ

เครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5227122 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
5227223 การจัดการทุนทางสังคม 
5227124 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การภาครัฐและเอกชน   

 

  

 2.3 วิชานิพนธ์ รหัสวิชา             ช่ือวิชา 
5227225  วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 
5227226  สารนิพนธ์ (แผน ข) 

รหัสวิชา             ช่ือวิชา 
2331128 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)  
2331129 สารนิพนธ์ (แผน ข) 

 2.4 รายวิชาเสรมิ
พื้นฐาน  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

รหัสวิชา             ช่ือวิชา 
5520101  คอมพิวเตอร์ส าหรับบณัฑิตศึกษา 
5520202  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
5227127   ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ 

สงัคมไทย 
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ภาคผนวก ช 
การก าหนดรหัสวิชาและข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรม

แต่ละวิชา 
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