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ค าน า 
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นตาม ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 1. ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรฯ 
จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 256๕ เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนองค์การทัง้ภาคราชการและเอกชนให้ด าเนินรุดหน้าไปในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆด้าน ทั้งด้านการเมืองและกฎหมาย การเศรษฐกิจ สังคมวิทยาการสมัยใหม่ และความเป็น
นานาชาติ นอกจากนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตถูกออกแบบให้มีขอบข่ายวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค ที่ต้องการนักบริหารที่มี
ศักยภาพในการบริหารงานยุคใหม่ และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทไทยและ
บริบทสากล  

 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารบัญ 
                  หน้า 
ค าน า             ก 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป           ๑ 
     ๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร         ๑ 
  ๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         ๑ 
  ๓.   วิชาเอก            ๑ 
     ๔.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       ๑ 
  ๕.   รูปแบบของหลักสูตร         1 
  ๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    2 
 ๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     2 
 ๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา      2 
 ๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ๓ 
 ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน        5 

  ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
                ในการวางแผนหลักสูตร         5 
 ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         6 
 ๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืน 
  ของสถาบัน           6
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร         7 
 ๑.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 ๒.   แผนพัฒนาปรับปรุง 8
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร          9 
 ๑.   ระบบการจัดการศึกษา 9 
 ๒.   การด าเนินการหลักสูตร 9 
 ๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        12 

๔.   องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ    24 
 ๕.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย      24
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      25 
 ๑.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       25 
 ๒.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       25 
  ๓.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   
       จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)       28 
 4.   ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา      32 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา           33 
  ๑.   กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     33 
 ๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     33 
  ๓.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร                                        34 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์     35 

๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่                   35 
     ๒.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       35 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร          36 
 ๑.   การก ากับมาตรฐาน          36 
 2.   บัณฑิต          37

 3.   นักศึกษา          38 
 4.   อาจารย์          39 
 5.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      40 
 6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          42 
 7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     44

หมวดที่ ๘ การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     46 
 1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน       46 

 2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        46 
 3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     46 
   4.   การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง               46 
ภาคผนวก          47 

เอกสารหมายเลข ๑   ค าอธิบายรายวิชา        48 
เอกสารหมายเลข ๒   ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร       59 
เอกสารหมายเลข ๓   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา     75 

 เอกสารหมายเลข ๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร                        78 
 เอกสารหมายเลข 5 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา                            81 
 เอกสารหมายเลข 6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ       
  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558        85 
 
 
 
 

      
 

ค 



มคอ.๒ 

๑ 
 

 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือหลักสูตร   
  รหัสหลักสูตร:    - 

ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ:  Master of Public Administration Program in Public Administration 
๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  ชื่อปริญญาภาษาไทย      ชื่อเต็ม: หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รฐัประศาสนศาสตร์) 
      ชื่อย่อ:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Master of Public Administration (Public Administration) 
      ชื่อย่อ:   M.P.A. (Public Administration) 

๓. วิชาเอก: ไม่มี 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

         แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
   แผน ข    ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
  ๕.๑  รูปแบบของหลักสูตร  
   เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี  
  ๕.๓  ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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 ๕.๔  การรับเข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
    รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา 
๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
    คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  
    ในการประชุม ครั้งที ่11/๒๕๖๔ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ 
                คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร  
     ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที ่1/2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565   
    คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร  
    ในการประชุม ครั้งที ่1/2565 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565   

    สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตร 
     ในการประชุม ครั้งที ่2/2565 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2566 
  

๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ นักวิชาการ/อาจารย์ 
 8.2 นักวิจัย  
 ๘.3 นักบริหาร สายงานการบริหารบุคคล สายงานการบริหารงานคลัง และสายงานนโยบายและการ
วางแผน 
 ๘.4 ข้าราชการในกระทรวง กรม หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ๘.5 นักการทูต 
 ๘.6 นักการเมือง 
 ๘.7 สื่อสารมวลชน 
 ๘.8 องค์กรอิสระ 
 8.9 นักธุรกิจ/เจ้าของประกอบการ 
 8.10 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



มคอ.๒ 
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๙.  ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ –นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี 

(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
1. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕62 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา: พ.ศ. ๒๕๔๒ 

4 เรื่อง 

2. นางกชกร เดชค าภู 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 
พ.ศ. 256๐ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง: พ.ศ. 2548 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภัฏอุดรธานี: พ.ศ. 2544 

6 เรื่อง 

3. นายส าราญ วิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 
พ.ศ. 256๐ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:  
พ.ศ. 2554 
ศน.บ. (ปรัชญาทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย:  
พ.ศ. 2540 

7 เรื่อง 

 
หมายเหตุ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๔ 
 

 ๙.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อ –นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการ 
ย้อนหลัง 5 ปี 

(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
1. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕62 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา: พ.ศ. ๒๕๔๒ 

4 เรื่อง 

๓. นางกชกร เดชค าภู 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 
พ.ศ. 256๐ 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง: พ.ศ. 2548 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภัฏอุดรธานี: พ.ศ. 2544 

5 เรื่อง 

3. นายส าราญ วิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: 
พ.ศ. 256๐ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม:  
พ.ศ. 2554 
ศน.บ. (ปรัชญาทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย:  
พ.ศ. 2540 

7 เรื่อง 

4. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: พ.ศ. 2556 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: พ.ศ. 
2546 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต: พ.ศ. 2542 

5 เรื่อง 

 
 
 



มคอ.๒ 

๕ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับตัวเชิงพลวัตในยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ให้ 
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตร      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ 
บริหารเชิงวิกฤต มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว ซึ่งวิชาการและวิชาชพีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เน้นการบริหารการจัดการแนวใหม่ และการ
จัดการสาธารณะ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้บูรณาการศาสตร์
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้สมดุลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียน สามารถ
ปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมตลอดจนทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 ภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบการบริหารภาครัฐจ าเป็นต้อง
ปรับการท างานเชิงรุก และทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับตัวแสดง
ใหม่ๆท้ังภายในและภายนอกประเทศ การก าหนดนโยบายของรัฐจะมีความซับซ้อน ก้าวข้ามพรมแดน
ประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นการบริหารภาครัฐต้องเปลี่ยนไปสู่การบริหารงานแนวใหม่ที่สร้างความร่วมมือ 
มีบูรณาการ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและบุคลากรต้องเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าหลักสูตรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ เพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เรียนรู้ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่และแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน 
 
        ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ผลกระทบจากการพัฒนากระแสหลัก ท าให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ขณะที่สภาพสังคมมี 
ความหลากหลาย รวมทั้งเกิดการอพยพและย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานท าในเมือง ก่อให้เกดิปัญหาสังคมและ 
อาชญากรรมมากมายตามมา ที่ส าคัญการพัฒนาตามแนวความคิดดังกล่าวได้สร้างค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยม 
ตามแนวทางประเทศตะวันตก เป็นผลให้เกิดการละเลยคุณธรรม จริยธรรม อันก่อให้เกิดความขัดแย้งใน 
ผลประโยชน์อย่างรุนแรง นักการเมืองในระดับต่าง ๆ ไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ออกจากกันได้ นอกจากนี้กระแสความหลากหลายของวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา       
ท าให้วัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ถูกละเลยและไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดความรู้ 
ขณะเดียวกันปัญหาของการบริหารในลักษณะเดิม ๆ ท าให้ขาดความสอดคล้องกับสภาพสังคมและ 
วัฒนธรรมเพราะมองแบบแยกส่วนจนขาดความสมดุล จ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมอย่างบูรณาการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้สู่สากล สามารถน าไปสู่การแข่งขันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
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มคอ.๒ 

๖ 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร ท าให้คณะกรรมการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดท าหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ๆได้ โดยหลักสูตรสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ โดย
มีการก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมงานวิชาการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหา
สาระและกิจกรรมการเรียนสอน เนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และ
วัฒนธรรมอย่างสมดุล เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ตามความสนใจและกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม นอกจากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยก าหนดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจของ คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยตอบสนองความต้องการของประชาสังคม 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับสังคมในการสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
นครพนมตั้งอยู่ชายแดนของประเทศไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ดังนั้นการจัดท าหลักสูตร จึงต้องเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เน้นการให้บริการวิชาการ
แก่ชมุชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างองค์
ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตนับเป็นหลักสูตรที่สามารถผลักดัน
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมไทยและการพัฒนาประเทศชาติได้ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาก าหนดในหลักสูตรนี้   
   - ไม่มี -  
 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีห่ลักสูตรอ่ืนน าไปใช้ 
   - ไม่มี – 
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 ๑.๑ ปรัชญา 
  พัฒนาและผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุม
องค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ ความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย์ ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ ที่มีส านึกใน
หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
      ๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการ
บริหารงานภาครัฐ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้
มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
และให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         เพ่ือให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม  

1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

1.3.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน า
ทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

1.3.4 เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็น
เชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๑.๓.๕ เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
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ทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง (พ.ศ. 256๕ – 256๙) 
  

แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์    หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน จากเดิมอาจารย์ที่มีต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ขึ้นสู่ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 

มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจ
ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงาน
วิชาการ การวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพสามารถ
เผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

ผลงานวิชาการ การวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับสากล 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้าน    
ความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิตและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศและระดับสากล 

- รายงานผลการประเมินความ        
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

๓) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย 

๑) สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา 
การเรียนการสอนให้ทันสมัย 
๒) สนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ในการสอน 

๑) เอกสารประกอบการสอน 
๒) รายงานผลงานด้านการวิจัย 
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หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.   ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
   การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต มีการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค            
ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     มีภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๘ สัปดาห์   
     ไม่มีภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     มี 
     ไม่มี 
 

๒.   การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     วัน - เวลาราชการปกติ  
     นอกวันเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 
     วัน – เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
   ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนมิถุนายน   ถึง เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนตุลาคม     ถึง เดือนมกราคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2) มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบหมวด 6 การรับเข้าศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564      
   ๒.๒.๒ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา มีดังนี ้
      การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระบบ
ปกติแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังต่อไปนี้ 
     ๑) รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
     ๒) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบหมวด 6 การรับเข้าศึกษา  
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   ๒.๒.๓ ระยะเวลาการศึกษา  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา  
2 ปี หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องเรียนส าเร็จตามหลักสูตรภายใน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ โดยนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 หมวด ๔ หลักสตูรการศึกษา 
    ๒.๒.๔ การลงทะเบียนเรียน  
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2560 หมวด ๗ การลงทะเบียนเรียน  
   ๒.๒.๕ การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  
     เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา และหมวด 10 การพ้นสภาพ การคืนสภาพและ
การส าเร็จการศึกษา  
     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา
ได้ต้องผ่านข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
    ๑) แผน ก แบบ ก ๒ 
        1.1) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
        1.2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ดังกล่าว การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้ด าเนินการตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        2) แผน ข 
           ๒.1) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
           ๒.2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
สอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น จ านวน 3 คน และต้องสืบค้นได้ 
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 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   นักศึกษาแรกเข้าอาจมีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาค่อนข้างจ ากัด 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร/ บทความ/ งานวิชาการ 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาต้องเรียนในวิชาปรับพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางการศึกษาและหัวข้อเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความในหัวข้อทั่วไป
และหัวข้อเชิงวิชาการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร / บทความ / งานวิชาการ 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
    

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
ชั้นปีที่ ๑ 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ ๒ 0 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

0 30 30 30 30 
   

  
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2566 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,530,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ 0 0 0 0 0 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 1,530,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 
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๒.๖.๒ ประมาณรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2566 

1. งบบุคลากร           

    1.1 หมวดเงินเดือน 1,152,000 1,209,600 1,270,100 1,333,600 1,400,300 

    1.2 หมวดค่ า ใ ช้จ่ ายประจ าอัตราที่
ต้องการใหม่ 

0 0 0 0 0 

2. งบด าเนินการ           

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 1,500 2,300 3,000 3,200 3,200 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 1,300 1,900 2,600 2,700 2,700 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 1,300 1,900 2,600 2,667 2,700 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 1,300 1,900 2,600 2,700 2,700 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. งบลงทุน           

    4.1  หมวดครุภัณฑ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

5. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 306,000 612,000 612,000 612,000 612,000 

6. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 1,468,400 1,834,600 1,897,900 1,961,900 2,028,600 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 61,600 1,225,400 1,162,100 1,098,100 1,031,400 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 49,000 30,600 31,700 32,700 33,900 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย /หัว  ตลอดหลักสูตร 123,200 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตร (จ านวนนักศึกษา) 29 50 51 51 52 
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนละ  12,๐๐๐ บาท 

        ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ    6,๐๐๐ บาท 
        ค่าหน่วยกิต   หน่วยกิตละ    1,5๐๐ บาท 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน  
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
   แบบออนไลน์  

     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    พ.ศ. ๒๕๖๐  
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  ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
      มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์   
   ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
          แผน ก แบบ ก ๒     ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
          แผน ข         ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
      หลักสูตรตามแผนการศึกษาระบบปกติ  
          ให้ศึกษาได้ไม่เกิน          ๑๐  ภาคการศึกษา 
          ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน           2  ภาคการศึกษา 
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
   โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) แบ่งเป็นหมวด
วิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
   แผน ก แบบ ก ๒   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                 27 หน่วยกิต 
    - รายวิชาบังคับ                         21 หนว่ยกิต 
    - รายวิชาเลือก                            6 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                  12 หน่วยกิต 
แผน ข 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                 33 หน่วยกิต 
    - รายวิชาบังคับ                         21 หนว่ยกิต 
    - รายวิชาเลือก                          12  หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ             6 หน่วยกิต 
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 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
แผน ก  

แบบ ก ๒ 
แผน ข แผน ก  

แบบ ก ๒ 
แผน ข 

๑.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     ๑.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
     ๑.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
ไม่น้อยกว่า   

 
          24 

 
30  

 

 
๒๑ 
๖ 
 

 
๒๑ 
๑๒ 

 
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์  
2.2 กลุ่มวิชาการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ 

 
 

๑๒ 
- 

 
 
- 
๖ 

 
 

๑๒  
- 

 
 
- 
๖ 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
๓6  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
๓6  หน่วยกิต 

 ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

 
   ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
     รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 

ความหมายของรหัสวิชา   
รหัสวิชา (Code)  ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้ 

    (๑)  ตัวเลขหลักแรก  หมายถึง หลักสูตร 
      ๑  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ๒  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      ๓  หมายถึง  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
      ๔  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ๕  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
      ๖  หมายถึง  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      ๗  หมายถึง  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      ๘  หมายถึง  หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 
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 (2)  ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๒ และ ๓) หมายถึง ชื่อประเภทวิชา/วิชา
เรียนร่วม  
      (ข)  ระดับอุดมศึกษา 
      ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      ๐1  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      ๐2  หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
      ๐3  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๐4  หมายถึง  คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
      ๐5  หมายถึง  วิทยาลัยธาตุพนม 
      ๐6  หมายถึง  วิทยาลัยนาหว้า 
      ๐7  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๐8  หมายถึง  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
      ๐9  หมายถึง  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
      10  หมายถึง   สถาบันภาษา 
      11  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      12  หมายถึง  ส านักวิทยบริการ 
      13  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
      ๑4  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
      ๑๕  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 
      ๑๖  หมายถึง  ส านักงานอธิการบดี 
      ๑๗  หมายถึง  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
  (๓)  ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๔ และ ๕)  หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา

ตั้งแต่ ๐๑-๙๙  ยกเว้น ๐๐ หมายถึง สาขาวิชาเรียนร่วม ในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย     

             (ข)   ระดับอุดมศึกษา   
                  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                          01  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                                          02  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
          03  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
          04  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
                 05  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             06  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
          07  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๑๖ 
 

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
          02  หมายถึง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            03  หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป    
             04  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
          11  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          14  หมายถึง  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
          17  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

18  หมายถึง  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/  
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

19  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 
 
   (๔)   ตัวเลข ๑ ตัวต่อมา (ตัวเลขล าดับ ๖) หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้ 
    (ข)  ระดับอุดมศึกษา 
          ๑  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ๒   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
       3   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
       4  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ      
          7   หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน 
                                               ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
          9  หมายถึง  ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

      (๕)   ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๗ ๘)  หมายถึง ล าดับรายวิชา   
    ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้ 
     X (A-B-C)   เช่น ๓(๓-๐-๙) 
     X  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
     A  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
     B  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     C  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๑๗ 
 

  3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   3.2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
61000101       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง  3(3-0-6) 
            Intermediate Academic English for Graduate Students 
 
   3.2.1 รายวิชาบังคับ 
60102301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

Scope and Theory in Public Administration 
3(3-0-9) 

60102302 การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ 
Public Financial Administration 

3(3-0-9) 

๖0102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organization Theory and Management in Public Sector 

3(3-0-9) 
 

60102304 นโนบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ 
Public Policy and Strategic Planning 

3(3-0-9) 
 

60102305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
Strategic Human Resources Management 

3(3-0-9) 

60102306 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methods in Public Administration 

3(3-0-9) 
 

60102307 สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 

๓(๓-๐-9)    
 

        
 3.2.2 รายวิชาเลือก 
    แผน ก แบบ ก 2  เลือก 6 หน่วยกิต 
    แผน ข   เลือก 12 หน่วยกิต 
 
60102401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

Management of Public Information System 
3(3-0-9) 
 

60102402 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organization Culture and Public Management 

3(3-0-9) 
 

60102403 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 
Managerial Technique and Tools in Public Sector 

3(3-0-9) 
 

๖01๐24๐4 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Project Planning and Management 

๓(๓-๐-9)    
 

๖01๐24๐5 กระบวนการนโนบายการพัฒนาประเทศไทย 
National Development Policy Process in Thauland 

๓(๓-๐-9)    

๖01๐24๐6 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง 
Advanced Public Policy Analysis 
 

๓(๓-๐-9)    



มคอ.๒ 

๑๘ 
 

๖01๐24๐7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
Human Resource Development in Public Sector 

๓(๓-๐-9)    
 

60102408 การจัดการทุนมนุษย ์  
Human Capital Management 

๓(๓-๐-9)    

60102409 ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร  
Leadership and Ethics for Executive 

๓(๓-๐-9)    
 

๖01๐2410 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 
Public Service Administration and Networking 

๓(๓-๐-9)    

60102411 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Local Administration and Sustainable Development 

๓(๓-๐-9)    

60102412 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
Governance in Public Sector 

๓(๓-๐-9)    
 

60102413 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics and Data Analysis in Public Administration 

๓(๓-๐-9)    

๖01๐2414 กระบวนการงบประมาณของรัฐ 
Public Budgetary Process 

๓(๓-๐-9)    
 

60102415   การคลังและงบประมาณท้องถิ่น 
Local Finance and Budgeting    

๓(๓-๐-9)    
 

 
                
  3.2.3 วิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  ๑๒ หน่วยกิต 
60102701 วิทยานิพนธ์ 

Thesis  
๑๒ หน่วยกิต 
 

 
         
  3.2.4 วิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ข    6 หน่วยกิต 
60102702 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

Independent Study 
๖ หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 

     



มคอ.๒ 

๑๙ 
 

๓.3  แสดงแผนการศึกษาระบบปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 
 

แบบ ก ๒ 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

พ้ืนฐาน 61000101      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
                      ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง* 

๓(๓-๐-๖) 

 

วิชาบังคับ 
60102301      ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
60102302      การบรหิารการเงินการคลัง 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-18) 
*หมายเหตุ: รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วิชาบังคับ 

60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-9) 

60102304  นโยบายสาธารณะและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3(3-0-9) 

วิชาเลือก 601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-27) 

    
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 60102305  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 

วิชาเลือก ๖01๐24xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-๑8) 
 
 
 



มคอ.๒ 

๒๐ 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
    

วิชาบังคับ 
60102306  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

 
60102307  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

วิทยานิพนธ์ 60102701 วิทยานิพนธ์   ๓(0-9-0) 

รวม 6(6-6-18) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิทยานิพนธ์ ๖01๐2๗๐๑ วิทยานิพนธ์     6(0-18-0) 

รวม 6(0-18-0) 
 

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ ๖01๐2๗๐๑ วิทยานิพนธ์     3(0-9-0) 

รวม 3(0-6-0) 
 
    ๓.4  แสดงแผนการศึกษาระบบปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

พ้ืนฐาน 61000101      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
                       ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง* 

๓(๓-๐-๖) 

 

วิชาบังคับ 60102301      ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
60102302      การบรหิารการเงินการคลัง 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-18) 
 *หมายเหตุ: รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 



มคอ.๒ 

๒๑ 
 

 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วิชาบังคับ 

60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-9) 

60102304  นโยบายสาธารณะและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3(3-0-9) 

วิชาเลือก 601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-27) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 60102305  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 

วิชาเลือก ๖01๐24xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-๑8) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

   หมวดวิชา  
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

วิชาบังคับ 
60102306  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

60102307  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
 

วิชาเลือก 
601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 12(12-0-36) 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๒๒ 
 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
การศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ 
๖01๐2๗๐2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0) 

รวม 3(0-9-0) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

การศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ 

๖01๐2๗๐2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

3(0-9-0) 

รวม 3(0-9-0) 

๓.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
      ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๑) 
๓.6 ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

   ๓.6.๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

1. นางสาวจารุกญัญา อุดานนท ์
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕62 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา: พ.ศ. ๒๕๔๒ 

360 45 4 เรื่อง 

2. นางกชกร เดชค าภ ู
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ.256๐ 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง: พ.ศ. 2548 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภฏัอุดรธาน:ี พ.ศ. 2544 

360 45 5 เรื่อง 



มคอ.๒ 

๒๓ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

3. นายส าราญ วิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม:พ.ศ. 256๐ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ. 2554 
ศน.บ. (ปรัชญาทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั: พ.ศ.2540 

360 45 7 เรื่อง 

4. นายคงฤทธิ์  กุลวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2555 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ พ.ศ. 2541 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. 2530  
วท.บ. (พืชศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา: พ.ศ. 2523 

180 45 3 เรื่อง 

5. นายวรวุฒิ อินทนนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2556 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น: พ.ศ. 2537 
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
วิทยาลัยครูสกลนคร: พ.ศ. 2535 
 

180 45 6 เรื่อง 

6 นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห ์
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2556 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ พ.ศ. 2546 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต: พ.ศ. 2542 
 

180 45 5 เรื่อง 

7. นางสาวเขมิกา ทองเรือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ. 2558 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม: พ.ศ. 2553 
บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร: พ.ศ. 2548 
 

180 45 3 เรื่อง 



มคอ.๒ 

๒๔ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

8. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕63 
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ.๒๕๕๒ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ.๒๕๔๘ 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. ๒๕๖๐ 

180 180 1 เรื่อง 

9. นางมุทุดา  แก่นสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม:พ.ศ. 2561 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง: พ.ศ. 2560 
ค.บ. (การศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสกลนคร: พ.ศ. 2544 

180 45 2 เรื่อง 

 
   ๓.6.๒ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระ
งาน

สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 

ที่จะมีในหลักสูตรน้ี 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ Ph.D. (Public 
Administration/Public Affairs) 

- 22.5 

2. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชณา ณ ระนอง  Ph.D. (Policy Development 
and Program Evaluation)  

- 22.5 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม  Ph.D. (Human Geography)  - 22.5 

4. รองศาสตราจารย์  
พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพนัธุ ์

Ph.D. (Public Policy Analysis  
and Admininstration) 

- 22.5 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี Ph.D. (Public Administration) - 22.5 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) - 22.5 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี Ph.D (Sociology) - 22.5 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) - 22.5 



มคอ.๒ 

๒๕ 
 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
    - ไม่มี - 
  ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   - ไม่มี -  
  ๔.๒ ช่วงเวลา  
   - ไม่มี - 
  ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

 - ไม่มี – 
 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
  นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยจะต้องการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน และมีการน าเสนอ การสอบ และส่งเล่ม
รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
     การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อและได้รับการอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อน จึงจะสามารถเริ่มด าเนินการได้ และในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระจะต้องท าตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  
  ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     นักศึกษาต้องเข้าใจกระบวนการท าวิจัย และสามารถในการใช้เครื่องมือในการท าวิจัย  
และสามารถท าวิจัยที่มีคุณภาพได้  
  ๕.๓ ช่วงเวลา 
     ๕.๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒ 
        ปีการศึกษาที่ ๒  
     ๕.๓.๒ แผน ข 
        ปีการศึกษาที่ ๒ 
  ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
    ๕.๔.๑ แผน ก แบบ ก ๒  
     วิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
    ๕.๔.๒ แผน ข  
     การศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
  ๕.๕ การเตรียมการ 
    มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
แก่นักศึกษา 
  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  
   ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าการศึกษาค้นคว้า
อิสระ การน าเสนอและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 



มคอ.๒ 

๒๖ 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีทักษะด้านการวิจัย 1) จัดการอบรมแนวทางและวิธีการแสวงหา ปัญหา

และหัวข้อการวิจัย  
2) จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ 
และการวิจัย 
3) จัดอบรมการค้นคว้าและสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจัย 
4) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดการความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการวิจัย 

๒. ด้านทกัษะการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 1) ส่งเสริมให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงาน            
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่งานตีพิมพ์          
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

๓. มีองค์ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

1) จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างองค์ความรู้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2) ผู้สอนสอดแทรกด้านคุณธรรมและจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาในการบรรยาย 
ในแต่ละรายวิชา 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา 

 
๒.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   ๒.๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
   ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้  
      ๒.๑.๑.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
      ๒.๑.๑.2 มีความสามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมี
เหตุผล ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
      ๒.๑.๑.3 มีภาวะผู้น าโดยสนบัสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

          ๒.๑.๒.1 จัดกิจกรรมการเรียนที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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   ๒.๑.๒.2 เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 

 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
      ๒.๑.๓.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  
      ๒.๑.๓.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๑.๓.3 ปริมาณการทุจริตในการสอบ 
      ๒.๑.๓.4 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
  ๒.๒ ด้านความรู้  
    ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ 
      ๒.๒.๑.1  มีความรู้และความเข้าใจเข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
      ๒.๒.๑.2  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้ง 
      ๒.๒.๑.3  เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง 
ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการปฏิบัติในการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
 2.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
      ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายโดยเน้นหลักการและทฤษฎี การศึกษา
ด้วยตัวเองโดยการท ารายงาน การท าวิจัย การจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้นักศึกษาแก้ปัญหา รวมทั้งการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
    ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๒.๒.๓.1 ประเมินจากการสอบย่อย 
๒.๒.๓.2 ประเมินจากการท ารายงานและการน าเสนอของนักศึกษา 
๒.๒.๓.3 ประเมินจากการสอบ 

  ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ 
      ๒.๓.๑.1 สามารถใช้ความรู้แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ 
ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
  ๒.๓.๑.2 สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับ องค์ความรู้ในบริบทใหม่  
           ๒.๓.๑.3 สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ  
ด้วยตนเอง เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์   
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

๒.๓.๒.1 การบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
๒.๓.๒.2 การอภิปรายกลุ่มย่อย 
๒.๓.๒.3 การศึกษาด้วยตัวเองและน าเสนอในชั้นเรียน 
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    ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๓.๓.1 ประเมินจากผลการสอบ รายงาน และ การน าเสนอผลงาน   

  ๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ 

  ๒.๔.๑.1 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ 
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตน 
 ๒.๔.๑.2 มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
การท างานกลุ่ม 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

   ใช้การสอนโดยการก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาต้องท างานกลุ่ม หรือต้องไปประสานงาน
หรือขอความร่วมมือกับผู้อ่ืน เช่น การขอข้อมูล การสัมภาษณ์ โดยมีการคาดหวัง 
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

   ๒.๔.๒.1 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   ๒.๔.๒.2 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๔.๒.3 ภาวะการเป็นผู้น า 
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการน าเสนอผลงาน 
  ๒.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ 
   ๒.๕.๑.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน การศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆได้ 
   ๒.๕.๑.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวง

วิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมจากการท างานจริง 

 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
      ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ๓.๑ ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมายดังนี้ 
   ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
    ๑.2 มีความสามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผล ด้วย
ความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
     1.3 มีภาวะผู้น าโดยสนับสนนุอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๒. ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรู้และความเข้าใจเข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
     2.2 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ได้อย่างลึกซึ้ง 
     2.3 เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง  ผลกระทบ
จากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์  และการปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
   ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถใช้ความรู้แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์ 
ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
    ๓.2 สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยบูรณาการ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับ องค์ความรู้ในบริบทใหม่   
    ๓.3 สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ ด้วยตนเอง 
เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์     
  ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ ปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาชีพของตน  
    4.2 มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการ
ท างานกลุ่ม 

 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้ใน การศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆได้ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการ

และวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓.ด้านทักษะทางปัญญา 

๔.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาพื้นฐาน  (วิชาไม่นับหน่วยกิต) 1.๑ 1.๒ 1.๓ 2.1 2.2 2.๓ 3.๑ 3.๒ 3.๓ 4.๑ 4.๒ 5.๑ 5.๒ 

๖01๐41๐1   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
                    ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง 

             

หมวดวิชาเฉพาะ               

1. รายวิชาบังคับ              
60102301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์              

60102302 การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ              
60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ              

60102304 นโนบายสาธารณะและการบรหิารยุทธศาสตร์              

60102305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์              

60102306 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              
60102307 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓.ด้านทักษะทางปัญญา 

๔.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  1.๑ 1.๒ 1.๓ 2.๑ 2.๒ 2.๓ 3.๑ 3.๒ 3.๓ 4.๑ 4.๒ 5.๑ 5.๒ 

60102401  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ               
60102402  วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ              
60102403  เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ               
๖01๐24๐4 การวางแผนและการบริหารโครงการ               

๖01๐24๐5  กระบวนการนโนบายการพัฒนาประเทศไทย              

๖01๐24๐6  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง               

๖01๐24๐7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                
60102408  การจัดการทุนมนุษย ์              
60102409  ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร              

๖01๐2410  การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย              

60102411  การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน              

60102412  ธรรมาภิบาลในภาครัฐ               
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รายวิชา 
 

๑.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ด้านความรู้ ๓.ด้านทักษะทางปัญญา 

๔.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

๕.ด้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60102413 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์  

             

๖01๐2414 กระบวนการงบประมาณของรัฐ              

60102415 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น                

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ              
๖01๐2๗๐๑  วิทยานิพนธ์               

๖01๐27๐๒  การศึกษาค้นคว้าอิสระ              
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4. ความคาดหวังของผลลัพย์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับ

วิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม และมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์          
มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
น าทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความ
สลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์      
บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และมีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้
ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลประเมินผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด ๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.2.๑ กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ ประมวลการสอนรายวิชา แผนการสอนรายวิชา 
ข้อสอบรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
ปฏิบัติได้ 
  2.2.๒ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้สอนทบทวน
แผนการสอนรายวิชา รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างการเรียน 
การสอน และสรุปผลส่งกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2.2.๓ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 รวมทั้งผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันวิพากษ์ 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าผลการประเมินของนักศึกษาเข้ามาร่วมพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
  2.2.๔ การทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังส าเร็จการศึกษา  
เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ ติดตามผลการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัย 
ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1 ประเมินจากภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่น 
ที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของมหาบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ   
  2.2.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะ
ต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรน าไปใช้ในการปฏิบัติในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.2.๓ การประเมินจากนกัศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ 
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย   
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  2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 10 การพ้นสภาพ การคืนสภาพ และการส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษาได้ต้อง
ผ่านข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒  
 3.1.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยนครพนม 
3.1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

 3.2 แผน ข  
3.2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยนครพนม 
3.2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหมเ่พ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาการ 
และวิชาชีพรวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน 
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการ  
ทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
      ๒.๑.๒ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 ๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๒.๒ มีการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขา 
ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.๒.๓ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 ๒.๒.๔ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย  
 ๒.๒.๕ จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันและของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.   การก ากับมาตรฐาน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก าหนดกระบวนการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
        1.1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

        1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงาน 
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

        1.1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
    1.1.4.1 อาจารย์ประจ า คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                  1.1.4.2 อาจารย์พิเศษ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
           1.1.๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.1.6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
     1.1.6.1 อาจารย์ประจ า คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 

หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

     1.1.6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 
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      1.1.7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
          1.1.7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
             1.1.7.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    1.1.7.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 
        1.1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
            1.1.8.1 แผน ก 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
            1.1.8.2 แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
          1.1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
              1.1.9.1 วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
            1.1.9.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา      
15 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน 

       1.1.10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
            - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 
2.   บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต ให้มีความทันสมัย 
  2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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๓.  นักศึกษา 
  ๓.๑ การรับนักศึกษา  

3.1.1 การรับนักศึกษา  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส ารวจปัญหานักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาแรกเข้าอาจมีทักษะและพ้ืนฐานค่อนข้างจ ากัด แล้วน าปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหานักศึกษาแรกเข้า เช่น จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาต้องเรียนในวิชาปรับพื้นฐานในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางการศึกษาและหัวข้อเชิงวิชาการ  
     ๓.๒ การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
      3.2.1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในแต่ละชั้นปีเพื่อท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่บัณฑิต 

    3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการด าเนินโครงการเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 3.3.1 การคงอยู่  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร                    
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในแต่ละชั้นปีต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
       3.3.2 การส าเร็จการศึกษา  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและรายงานผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 3.3.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
ในการส ารวจความพึงพอใจต่อต่อหลักสูตร เ พ่ือรายงานต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาทบทวนปัญหาหรืออุปสรรค  
    3.3.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดให้มีช่องในการร้องเรียน
ของนักศึกษา ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ แล้วด าเนินการน าข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พิจารณาทบทวนปัญหาหรืออุปสรรค และด าเนินการ
แก้ปัญหาต่อไป  
 



มคอ.๒ 

๔๐ 
 

๔. อาจารย ์
  ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
      ๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ใหม่เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือพิจารณาภาระ
งานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ 
 ๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
   ๔.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ๔.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      ๔.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
          ๔.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๔.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
      ๔.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการรายงานอัตราการคงอยู่อาจารย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
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 ๔.3.๒ ความพึงพอใจของอาจารย์  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๕.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
      5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดก้ าหนดแนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ รวมถึงส ารวจแนวโน้มและทิศทางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
อ่ืนเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระ
รายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดก้ าหนดให้มีการวิเคราะห์

เนื้อหาและข้อมูลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริบทที่
เกี่ยวข้อง 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     5.2.1 การก าหนดผู้สอน   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือพิจารณา
ก าหนดผู้สอนในรายวิชาโดยค านึงถึงประสบการณ์ ผลประเมินการสอน ภาระงาน คุณวุฒิของอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
      5.2.2 การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.๔)  
และการจัดการเรียนการสอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ
ติดตามกระบวนการเรียนการสอนและด าเนินการตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑๕ วัน 
     5.2.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดให้นักศึกษาได้เลือก
อาจารย์โดยมีการก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ วิธีการ และระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโดย
คณะกรรมการซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์    
 5.2.4 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมและแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
     5.2.5 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระและ 
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา        
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ 
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.3 การประเมินผู้เรียน  
     5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงต่อไป 
     5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ในปี
การศึกษาต่อไป 
     5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕  มคอ.6 
และ มคอ.7) 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๕  มคอ.6) และประเมินหลักสูตร ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินหลักสูตร และรายงานผลใน มคอ.7 โดยการสรุปข้อมูลต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมประเมินหลักสูตรทุกปี 
     5.3.๔ การประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท าการประชุมเพ่ือด าเนินการ
ประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 ๕.4.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 ๕.4.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๕.4.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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 ๕.4.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
 ๕.4.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ๕.4.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 ๕.4.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
 ๕.4.๘ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.4.๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง 
 ๕.4.๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 ๕.4.๑๑ ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๕.4.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕  
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

๖.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑  ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองของนักศึกษา 
      ๖.๒ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
   (๑) ความพร้อมทางกายภาพ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

รายละเอียดห้องเรียน  /ห้องปฎิบัติการ  จ านวนห้อง 
(1)  ห้องเรียนขนาดความจุ 40 คน 16 ห้อง 
(๒)  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
(๓)  ห้องอ่านหนังสือ 1 ห้อง 
(๔)  ห้องประชุม 3 ห้อง 
(๕)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 คน 1 ห้อง 
(6)  ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง 
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 (๒) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร  
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

รายละเอียด จ านวนเครื่อง 
(๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง 
(๒)  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์             10 เครื่อง 
(๓)  เครื่องฉายโอเวอร์เฮด 10 เครื่อง 
(๔)  เครื่องฉายแผ่นทึบ   10 เครื่อง 
(๕)  เครื่องฉายวีดิทัศน์   1 เครื่อง 
(๖)  เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์   3 เครื่อง 
(๗)  เครือ่งสแกนเนอร์ 3 เครื่อง 

 (3) ครุภัณฑ์เพ่ือผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
รายละเอียด จ านวนเครื่อง 

(๑)  เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิทัล     1 เครื่อง 
  (2)  เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
(3)  เครื่องถ่ายเอกสาร                         3 เครื่อง 
(4)  เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์      3 เครื่อง 

   (4) ห้องสมุด มีข้อมูลจ านวน เอกสาร ต ารา วารสาร และสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  
ที่เปิดสอน ดังนี้  

จ านวนรายช่ือหนังสือ และเอกสารเฉพาะในสาขาที่เปิดสอนและท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประเภท/รายการ 
ห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการ 
ห้องสารสนเทศ 
เพื่อการสืบค้น 

หนังสือภาษาไทย ที่เก่ียวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 1,000 ๕๐ 
หนังสือภาษาอังกฤษ  15 ๑๐ 
วารสารภาษาไทย  20 ๕ 
วารสารภาษาอังกฤษ  2 2 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
- ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)  
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

 
10 
50 

 
- 
- 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖4) 
  
 ๖.๓ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   ๖.๓.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วางแผนกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผล
การประเมินของอาจารย์และนักศึกษา 

๖.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ด าเนินตามแผนที่ก าหนด 
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   ๖.๓.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทบทวนกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๓.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรรมหาบัณฑิต ด าเนินการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน เพื่อใช้วางแผนและน าไปใช้ในครั้งต่อไป 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ  
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ที ่ ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x 

๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 x x x x 

๘ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

๙ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

x x x x x 

๑๐ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 



มคอ.๒ 

๔๖ 
 

ที ่ ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
๑๑ ระดับความพึงพอใจของมหาบัณฑิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

 x x x  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  x x  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี ๙ ๑๑ ๑๒ 12 ๑0 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน หรือคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอน 
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หรือการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าได้โดยการรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ  
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรพร้อมทั้งทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลการประเมิน
กลยุทธ์การสอนต่อไป  

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าได้โดยการ 
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในชั้นเรียน 
๑.๒.๒ การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร ทีมอาจารย์ผู้สอน 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
  ๑.๒.๓ ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหม่  

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
๒.๑ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือมหาบัณฑิตใหม่  
๒.๒ ผู้ว่าจ้าง หรือสถานประกอบการณ์ผู้ใช้มหาบัณฑิต  
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม รวมทั้งการผ่านการประเมินการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากการประเมินนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๔.๒ วิเคราะห์บทบาทข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร  
๔.๓ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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เอกสารหมายเลข ๑   
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
๑. หมวดวิชาพื้นฐานรายวิชาไม่นับหน่วยกิต       3 หน่วยกิต 
 

61000101 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง   3(3-0-6) 
      Intermediate Academic English for Graduate Students 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 
  การพัฒนาการปฏิบัติในทักษะทั้งสี่ด้านส าหรับวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ การใช้ 
ไวยกรณ์ในบริบทต่างๆ การใช้ค าศัพย์ทางวิชาการ การอ่านภาษาทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การฟังบทสนทนาที่มีข้อความยาว การพูดคุย และการบรรยาย การพูดท่ี
แสดงออกถึงทัศนคติและความคิดเห็นในข้อทั่วไปและหัวข้อเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความในหัวข้อ
ทั่วไปและหัวข้อเชิงวิชาการ  
  Development of four skills practice for academic purposes; grammar in 
contexts and academic vocabulary; reading academic texts in science, social sciences 
and humanity; listening to dialogues, long conversation, talks and lectures; speaking to 
express opinions on general and academic topics; and writing essays on general and 
specific topics. 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
 ๒.๑ วิชาบังคับ                                                                     21 หน่วยกิต 
60102301    ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 

        Scope and Theory in Public Administration 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 
  ขอบข่าย บริบท รวมถึงพัฒนาการเชิงแนวคิด ค่านิยม ปรัชญาและทฤษฎีที่ส าคัญ
เกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการน ามาใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  
  Scope and context in public administration as well as development of 
concepts, values, philosophy, and important theories in public administration from the 
past to the present with an emphasis on applying them to explain phenomenon in the 
public sector concretely. 
 
60102302    การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ    3(3-0-6) 

 Public Financial Administration 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  Course Condition : None 
  แนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการ
คลัง การจัดหารายรับของรัฐและภาคสาธารณะ ทั้งที่เป็นภาษีอากร หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง 
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งบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อ
งบประมาณ และพิจารณาการคลังขององค์การสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
รวมถึงนโยบายการคลังภายใต้โลกาภิวัฒน์ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงและความยั่งยืนทางการคลังของ
ประเทศ 

Concepts of finance, fiscal system, economic goals, economic and 
financial system; providing government and public revenues from taxation; public 
debts and treasury reserves, expenditure budget, budget systems, budget processes; 
the influence of political factors on national budget in local, regional and national 
public organizations as well as the financial policy under globalization to be stability 
and sustainability of the national finance. 
 
60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ                 3(3-0-6) 
       Organization Theory and Management in Public Sector 
                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
  ความรู้เกีย่วกับทฤษฎีองค์การและการจัดการโดยเน้นการประยุกต์ในการบริหารงาน
สาธารณะ ตัวแปรที่ส าคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ ทิศทางและเป้าหมายองค์การ โครงสร้างระบบงาน 
พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการ
บริหารจัดการ และกรณีศึกษา 
 Knowledge about organization theory and management with an 
emphasis on its application to public service; important variables to be considered; 
namely, directions and goals of the organizations, structure, system, work organization 
behavior, organization culture, including organization change process and management 
process; case study. 
 
60102304  นโนบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์         3(3-0-6) 
         Public Policy and Strategic Planning 
                  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                  Course Condition : None 
         แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ แนวคิดหลักการ ตัวแบบเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การ
วางแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และกรณีศึกษา
นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ 

Concepts, theories, processes and public policy models; analysis of 
public policy, public policy implementation, policy application, policy evaluation; 
concepts of models involving with strategic management, atmospheres analysis, 



มคอ.๒ 

๕๒ 
 

strategic planning and applying; strategic evaluation as well as case studies of public 
policy and strategic management. 
 
60102305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์        3(3-0-6) 
       Strategic Human Resources Management 
                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
            แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน การธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความส าคัญของ
สหภาพแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค
ดิจิทัล 
  Concepts and theories of human resource management; implemented 
processes of strategic human resource management covering analysis of works and 
designs; human resource planning; personnel recruitment and selection; improvement 
and training; result evaluation of performance; compensation management; quality of 
employees’ work life as well as roles and functions and importance of Labor Union in 
human resource management including strategy in human resource development 
during digital period. 
 
60102306 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์          3(3-0-6) 
       Research Methods in Public Administration 
                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
       วธิีการได้มาซ่ึงค าตอบของมนุษย์แบบต่างๆ และเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย การตั้งค าถาม การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบแนวคิด การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบ การวัดและการสร้างเครื่องมือวัด การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การน าเสนอผลการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย   
      Types of human inquiry because of scientific inquiry which includes 
identifying research questions, reviewing literature, framing conceptual framework, 
stating research hypothesis, designing research design, measuring and creating research 
instrument, collecting and analyzing data both quantitatively and qualitatively, 
presenting research linking, and research ethics. 
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60102307 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                 3(3-0-6) 
        Seminar in Public Administration  
                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
         เลือกศึกษาประเด็นที่ส าคัญในทางรัฐประศาสนศาสตร์ น ามาอภิปรายและ
วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และหาข้อสรุปหรือหาแนวทางพัฒนาความรู้ 
        Discussion on selected important issues in public administration in order to 
develop new knowledge. 
 
60102401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ                    3(3-0-6) 
       Management of Public Information System 
                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
  แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการบริหารภาครัฐเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การบริหารภาครัฐ 
   Concepts, process and strategic management techniques in the public 
sector; strategic planning; strategy implementation; strategic control and application of 
the strategic management process in the management of the public sector. 
 
60102402 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ          3(3-0-6) 
        Organization Culture and Public Management 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                  Course Condition : None 
   ความเป็นมา หลักการและแนวคิดส านักต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การและการ
จัดการวัฒนธรรมองค์การภาครัฐตามแนวคิดทฤษฎีการจัดการองค์การ และในมิติของการบริหาร
พฤติกรรมองค์การสาธารณะ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และความจ าเป็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   Background, principles and concepts of various approaches to 
organizational culture and cultural management in the public sector according to the 
concepts of the theory of organizational management and in the dimension of 
organizational behavior management, particularly relating to human resource 
management in the public sector and other necessities involved. 
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60102403 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ          3(3-0-6) 
      Managerial Technique and Tools in Public Sector 
               เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับเทคนิคและเครื่องมือการจัดการ
ภาครัฐ ครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมและการก าหนดกลยุทธ์ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดการบริหารงานมุ่งสมดุล การเทียบเคียง การบริหารความเสี่ยง ห่วงโซ่คุณค่า การประเมินความ
คุ้มค่าต้นทุนต่อผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ
สมดุล การจัดการความรู้ สมรรถนะ ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในสากล และกรณีศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐไปใช้เพื่อประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และการเพ่ิมผลิตให้แก่องค์การภาครัฐ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐ 

Relationship between new public sector and managerial techniques and tools by 
covering atmospheres’ evaluation and strategy; indicator results-based management; 
work balanced management; comparison, enterprise risk management, value chain, 
valuation assessment, unit cost; development of public administration’s quality; 
balanced administration of human resource, knowledge management, capacity; 
managerial technique and tools in international operating as well as case studies both 
domestic and foreign using managerial techniques and tools for effectiveness, efficiency 
and productivity in public sector.  Application of Information Technology and 
communication to enhance the efficiency of public administration. 

 
 
๖01๐24๐4 การวางแผนและการบริหารโครงการ          ๓(๓-๐-6)    

          Project Planning and Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                   Course Condition : None 
แนวคิดและความส าคัญของการวางแผน รวมทั้งกระบวนการจัดการโครงการ ตั้งแต่

การจัดท า และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอและขออนุมัติ การ
เขียนแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

Concepts and the importance of planning, including project 
management process from formulation and project feasibility analysis, project writing 
for presentation and request for approval, implementation plan writing, including 
monitoring, follow-up and evaluation of projects. 
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๖01๐24๐5 กระบวนการนโนบายการพัฒนาประเทศไทย        ๓(๓-๐-6)    
National Development Policy Process in Thauland 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                   Course Condition : None 
กลไกในกระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การ

เปรียบเทียบรูปแบบ กระบวนการนโยบายต่าง ๆ และรูปแบบกระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ 
Mechanisms of the national development policy process on both micro 

and macro levels; comparison of models, various types of policy process as well as 
models of the national development policy process. 

 
๖01๐24๐6 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง          ๓(๓-๐-6)    

Advanced Public Policy Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                   Course Condition : None 
 เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์นโยบาย และการออกแบบวิธีประเมินนโยบายสาธารณะ 
การเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ในแต่ละด้านของนโยบายสาธารณะ 
 Techniques in policy analysis and public policy evaluation design; 
selection of analytical methods appropriate for different projects in each area of public 
policy. 
 
๖01๐24๐7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ           ๓(๓-๐-6)    

Human Resource Development in Public Sector 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                   Course Condition : None 
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ หลักการ รูปแบบ และเทคนิควิธีต่าง ๆ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผน
ทรัพยากรมนุษย ์และยุทธศาสตร์องค์การ 

Concepts of Human Resource Development in Public Sector and 
principles, models and various techniques of human resource development, including 
alignment among human resource development, human resource planning and 
organization strategy. 
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60102408  การจัดการทุนมนุษย์               ๓(๓-๐-6)    
       Human Capital Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                   Course Condition : None 
     หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทุนมนุษย์ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค           
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์ใช้และพัฒนากิจกรรม กระบวนการ วิธีการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนกรณีศึกษาการจัดการทุนมนุษยใ์นต่างประเทศและของไทย 
     Principles, concepts, theories, techniques and methods involved human 
resource administration; processes in human resource administration including human 
capital management both in Macro and Micro level; strategic human resource 
administration; new roles of human resource administration, studying, analyzing, 
synthesize, explaining, applying, and developing activities, processes and methods in 
human resource administration as well as case studies of human capital management 
both foreign and Thai. 
 
60102406 ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร          ๓(๓-๐-6)    
       Leadership and Ethics for Executive 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
     ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ และเทคนิค การพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร 
วิเคราะห์และพัฒนาคุณสมบัติและความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารซึ่งครอบคลุมความสามารถ
ด้านวิสัยทัศน์ จินตนาการและความคิด การตัดสินใจ การจูงใจ การมอบอ านาจ การสื่อข้อความ การ
น าเสนอ การโน้มน้าว การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาทีมงาน การน าประชุม และการบริหารเวลา  
    Theories, models, processes and techniques; development; leadership for 
executive; analyzing and developing qualifications and necessary abilities for executive 
by covering capacity of vision, imagination and thought; determination, motivation, 
delegation, communication, presentation, persuasion, conflict management, team work 
development, leading meetings and time management. 
 
๖01๐2410  การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย   ๓(๓-๐-6)    

Public Service Administration and Networking 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                    Course Condition : None 
  แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะและเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริการสาธารณะและเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและโครงสร้างสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือ
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การบริการสาธารณะและเครือข่าย คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และ
จริยธรรมในการบริการสาธารณะและเครือข่าย การประเมินผลการบริการ ปัญหาและการแก้ไขแนวโน้ม
และแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะและเครือข่าย 

Concepts and principles in public service administration and networking; 
factors influencing on public service administration and networking; management 
system and supportive structure of information system for public service and 
networking; quality and service improvement; communication; human relations and 
ethics in public service and networking; service evaluation; problems and solving as 
well as possibility of public service and networking development. 
 

60102411 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ย่ังยืน          ๓(๓-๐-6)    
     Local Administration and Sustainable Development  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการบริหารท้องถิ่น
และการพัฒนา การพัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม่และตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารท้องถิ่นและหลักการพัฒนาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนา แนวโน้ม
ของการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   Concepts, theories, principles, systems, processes, models, and the ways of 
local administration and development; new concept of development and Sufficiency 
Economy Philosophy; balanced and sustainable development; applying concepts; 
theories and principles of local administration and development principle to be 
sustainable development; problems and the ways of solving local administration and 
development; possibility of local administration and sustainable development. 
 
60102412 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ               ๓(๓-๐-6)    

       Governance in Public Sector 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                 Course Condition : None 
พัฒนาการของความรู้ด้านธรรมาภิบาล ความหมายและแนวคิดธรรมาภิบาล และการ

ปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่รูปแบบใหม่ของเครือข่ายธรรมาภิบาลประชาธิปไตย 
Development of knowledge in governance; the meanings and concepts of 

governance; the transformation of the bureaucracy into new forms of democratic 
governance networks. 
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๖01๐2413 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  ๓(๓-๐-6)    
          Statistics and Data Analysis in Public Administration 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                Course Condition : None 

แนวคดิและแนวปฏิบัติของระเบียบวิธีทางสถิติเพ่ือการวิจัย ตั้งแต่โครงสร้างข้อมูล การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน รวมไปถึง
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางสถิติในทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

Concepts and guidelines of statistical methods for research from data 
structuring, data collection, data analysis, data presentation, use of descriptive and 
inferential statistics and utilization of statistical data in public administration. 

 
๖01๐2414  กระบวนการงบประมาณของรัฐ           ๓(๓-๐-6)    

Public Budgetary Process 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

                Course Condition : None 
 สถาบันและกระบวนการงบประมาณภาครัฐ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบและ
กระบวนการงบประมาณภาครัฐกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานภาครัฐ การ
จัดท าแผนงบประมาณ การให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ การบริหารงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน การควบคุมและก ากับดูแลผลผลิต ผลส าเร็จ ต้นทุน และ
ประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษาประเด็นเฉพาะด้าน
การงบประมาณภาครัฐ 
  budgetary institutions and processes, linkages between public budgetary 
process and national strategies and development plans, government’s policy and 
administrative plans, and administrative structure, budget preparation, appropriation, 
and execution, public procurement, controlling and assessment of output, outcomes, 
unit cost ,and efficiency, issues on Thailand’s public budgeting. 
 
60102415  การคลังและงบประมาณท้องถิ่น            ๓(๓-๐-6)    
     Local Finance and Budgeting  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
                 Course Condition : None 
    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การคลังท้องถิ่น และความสัมพันธ์
ทางการคลังระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันและระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น การก าหนดนโยบายทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การบริหารการเงิน สินทรัพย์ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบทางการคลังขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาระบบการบริหารการคลังและงบประมาณท้องถิ่นใน
ประเทศไทย 
   theories and concepts of decentralization and intergovernmental fiscal 
relations, institutions and practices of fiscal decentralization, local fiscal policy 
formulation, local revenue administration and budgetary process, local finance and 
accounting practices, local financial audit, issues on fiscal decentralization, local 
finance, and budgetary development in Thailand. 
 
๓. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
60102701 วิทยานิพนธ์                 ๑๒ หน่วยกิต 
     Thesis 
 วิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้เสนอ 
วิทยานิพนธ์ ตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research and presentation in the field of Public Administration by 
proposing thesis according to university’s regulations and procedures under controlling 
guidance by supervisor. 
 
๖01๐2๗๐๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ           ๖  หน่วยกิต 

   Independent Study 
 เขียนรายงานทางวิชาการในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ที่นักศึกษามีความสนใจ โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร แล้วน าเสนอผลงานในรูปของการจัด
สัมมนา 
 Writing an interesting academic work in the field of Public Administration 
by studying independently under supervision and approved by curriculum committee 
as well as presentation in seminars. 
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เอกสารหมายเลข ๒ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

๑.  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  สัญญาจ้างเลขท่ี ก๑๑๒/๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ ๑    
     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ถึงปัจจุบัน  
4.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     10 ปี 4 เดือน 
5.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

 

6.  ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖4 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
๒๕63 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 

 
7. รายละเอียดผลงานวิชาการ 
    7.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จารุกัญญา อุดานนท์, มุทุดา แก่นสุวรรณ และจีราพร รัตนโกสุม.  (2564).  ความเป็นพลเมือง  
ในระบบประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษที่ 21. วารสาร 
การบริหารการปกครองและ นวัตกรรมท้องถิ่น, 5(1), 173-188. 

จารุกัญญา อุดานนท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(2), 79 – 95. 

    7.2 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, วรวุฒิ อินทนนท์, จารุกัญญา อุดานนท์, คณิน เชื้อดวงผุย. (2564). การพัฒนา 

   นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง  
  บ้านเนินสะอาด จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 

ครั้งที่ ๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 25-33).  
นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.  
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จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององค   
กรปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
กาฬ สินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือความ
ยั่งยืน”. (หน้า 880-897). กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 
 

8.  ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
- 

9. ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ 
สาขาที่สัมพันธ์ 
     ระดับปริญญาตรี 
     ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2564 

1. รายวิชาสัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
2. รายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 
3. รายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. รายวิชาองค์การและการจัดการ 
6. รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหาร 

 
   
        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์) 

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๖๓ 
 

 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล นายส าราญ วิเศษ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 10205 สัญญาเลขท่ี ก003/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง  
    วันที่ 30 กันยายน 2574 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 17 ปี จนถึง 
    ปัจจุบัน 
5. คุณวุฒ ิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
6.  ภาระงาน 

 
ปีการศึกษา 

สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖4 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
๒๕63 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 
7. รายละเอียดผลงานวิชาการ 
     7.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จีราพร รัตนโกสุม, ส าราญ วิเศษ, เขมิกา ทองเรือง ) .2564.(  บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม . วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  .7)9 ,( 315 – 
328. 

            เขมิกา ทองเรือง, ส าราญ วิเศษ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). ภาวะผู้น าของก านัน    
ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม.วารสารเสลภูมิวิชาการ, 5(2), 10-21. 

ส าราญ วิเศษ, กชกร เดชะค าภู และ เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารสาวนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสาร 

  เสลภูมิวิชาการ, 5(2), 23-33. 
  ส าราญ วิเศษ. (2561). ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ  

ประศาสน ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสาร  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(1), 123-134. 
 



มคอ.๒ 

๖๔ 
 

 
 ส าราญ วิเศษ. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น,  
15(2),441-450. 

  ส าราญ วิเศษ. (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารบัณฑิตศึกษา 
ปริทรรศน์,105-113. 

 

    7.2 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
สุทธิดา แกวคละเหรียญ และ ส าราญ วิเศษ. (2562). ภาวะผูน าของนายกองคการบริหาร 

สวนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตรเพ่ือความยั่งยืน”. หน้า 1941-1947. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์.  

 
8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
       - 

9. ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ 
สาขาที่สัมพันธ์ 
     ระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2564 

1. รายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 
2. รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
3. รายวิชาการพัฒนาองคก์าร 
4. รายวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย 
5. รายวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2564 
1.  รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
2.  รายวิชาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร 

 
 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ) 
    วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 



มคอ.๒ 

๖๕ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นางกชกร เดชะค าภู 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 10006 สัญญาเลขท่ี ก002/2564 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ  
    วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน 2581 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
    และวิทยาศาสตร์ 
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑6 ปี จนถึง  
    ปัจจุบัน 
5. คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔4 สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

 

6. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖4 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
๒๕63 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 

7.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
     7.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงศ์, กาญจน ศาลปรีชา. (2564). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม. วารสารการเมืองการปกครอง, 11(3), 228-239. 

เขมิกา ทองเรือง ส าราญ วิเศษ และกชกร เดชะค าภู. (2562) ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตาม  
ความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม. วารสาร 
เสลภูมิวิชาการ 5(2). 10-21.  

ส าราญ วิเศษ, กชกร เดชะค าภู และ เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ 
   องค์การบริหารสาวนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ, 5(2),    
    23-33. 

กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขงมองผ่านมติติ  
การค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น,  
11(3), 91-105. 

 
 
 



มคอ.๒ 

๖๖ 
 

7.๒ บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  
จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององค   

กรปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
กาฬ สินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือความ
ยั่งยืน”. (หน้า 880-897). กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 
 

8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
       - 

9. ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ 
สาขาที่สัมพันธ์ 
     ระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2564 

1. รายวิชาองคก์ารและการจัดการ 
2. รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
3. รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
4. รายวิชาการบริหารส านักงาน 
5. รายวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
6.  รายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการส านักงาน 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถึง ปีการศึกษา 2564 
1. รายวิชาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร 

       
      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู) 
     วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๖๗ 
 

            ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวอภิกนิษฐา  นาเลาห์  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 10094 สัญญาเลขที่ ก009/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30  
    กันยายน 2572 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑6 ปี จนถึงปัจจุบัน 
5. คุณวุฒิ  

 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  พัฒนาสังคม พ .ศ. ๒๕๔๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ พ .ศ.  ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

 
6.  ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2564 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
2563 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 
7.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 

    ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อภิกนิษฐา  นาเลาห์. (๒๕๖๑). การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้อยู่ในสถาน  

ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม, ๑๒(1) ฉบับพิเศษ, ๔๔๑ - ๔๔๙. 

 
     ๗.๒ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, นิภาพร ชนะมาร. (2564). ผลกระทบจากการสร้างรถไฟราง  

คู่สายใหม่ กรณีศึกษา : สถานีนครพนม. ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 676-686). 
นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม. 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์, นิภาพร ชนะมาร. (2564). การพัฒนาศักยภาพของ  
เกษตรกรยุคใหม่ในจังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่  
๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 890-898). 
นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม. 
 
 



มคอ.๒ 

๖๘ 
 

อภิกนิษฐา นาเลาห์, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, นิภาพร ชนะมาร. (2563). ปัญหาความยากจนของ  
เกษตรกรที่มีรายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัยนวัตกรรม 
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. (หน้า 142-149). จันทบุรี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุ, อภิกนิษฐา นาเลาห์, นิภาพร ชนะมาร. (2563). ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปร  
รปูจากกกกรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสังคมอย่างยั่งยืน”. (หน้า 123-131). จนัทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี. 

 
8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 

-ไม่มี- 
 
 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์) 
                                             วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๖๙ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นายวรวุฒิ  อินทนนท์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง ค าสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน   
    ๒8 ปี   
5. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จิตวิทยาการศึกษา พ .ศ.  ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครุศาสตรบัณฑิต  จิตวิทยาและการแนะแนว พ .ศ.  ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูสกลนคร 

 
6.  ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน  )จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์(  
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖4 ๑๒ ช .ม/.สัปดาห์  ๖ ช .ม/.สัปดาห์  
๒๕๖3 ๑๒ ช .ม/.สัปดาห์  ๖ ช .ม/.สัปดาห์  

 
7.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
    7.๑  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  Worawut Inthanon. (2021). The Development of a Learning Organization of Naratkwai  

 Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Maung Nakhon Phanom,  
Nakhon  Phanom Province. Turkish Journal Of Physiotherapy And 
Rehabilitation, 32(3), 9061-9069. 

 Worawut Inthanon. (2021). Roles of Local Administrative Organizations in Life Quality   
Development of Elderly People in Special Economic Zone of Nakhon Phanom. 
Review of International Geographical Education Online.  11(8), 1376-1384. 

  วรวุฒิ  อินทนนท์, ณัฐภณ อันชัน, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา. (2564). ปัญหาความต้องการของประชาชน 
และภาครัฐตามกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น หมู่บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ต าบล 
นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,  
16(57), 66 -75. 

 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๐ 
 

7.2 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, วรวุฒิ อินทนนท์, จารุกัญญา อุดานนท์, คณิน เชื้อดวงผุย. (2564). การพัฒนา 
  นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง  

 บ้านเนินสะอาด จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๓ "พลวัต 
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 25-33). นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.  

Inthanon, W. (2018). Adaptation of the Life way and Opportunity for the Elderly Farmers with Khao   
Mao Product : A Case Study of Baan Nam Kam Community, That Phanom District, Nakhon  
Phanom Province, The 7th International Conference on Integration of Science and Technology 
for Sustainable Development “Water Conservation, Biological Diversity, Food Safety and 
Agriculture” The Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia November 25-28,2018 P.154-160 

Inthanon, W. (2018).  The Kings’ Philosophy in Developing the Life Quality of People Leading to the   
Sustainable Self Reliance)  The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences  
2017 : “ Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainabillity” January 11-12,2018 at 
Rajabhat Maha Sarakham University. 

 
8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 

- 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

  (ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์) 
                    วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๑ 
 

ประวัติและผลงานอาจารยผ์ู้สอน 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นายคงฤทธิ์  กุลวงษ์ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  ค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 1115/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
    ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 ๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  ๒๕58 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 ปี จนถึง 
    ปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2541 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  บริหารการศึกษา พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  พืชศาสตร์ พ.ศ. 2523 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเกษตรบางพระ 
 
๖. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

4256  12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
3256  12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 
๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
    ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงศ์, กาญจน ศาลปรีชา. (2564). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม. วารสารการเมืองการปกครอง, 11(3), 228-239. 

คงฤทธิ์ กุลวงษ์.  (2561).  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม.  วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3), 119-126. 

กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขงมองผ่านมติติ  
การค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น,  
11(3), 91-105. 
 
 



มคอ.๒ 

๗๒ 
 

8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
-ไม่มี- 

 
     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
    (ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์) 
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๓ 
 

            ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 
 
๑.  ชื่อ – นามสกุล นายอาทิตย์  ผดุงเดช 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง  10313 สัญญาเลขท่ี ก032/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 
     วันที่ 30 กันยายน 2583 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
4.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมระยะเวลาปฏิบัติ 4 ปี จนถึง 
     ปัจจุบัน 
5.  คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
6.  ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

๒๕๖4 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
3256  12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

 
7.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
    7.๑ บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
อาทิตย์  ผดุงเดช. (2564). วรรณกรรมปริทัศน์เก่ียวกับบุคลิกภาพในหนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ. 

ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี ๑๓ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา  โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 25-33). นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.  

 
8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 

-ไม่มี- 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

   (ดร.อาทิตย์  ผดุงเดช) 
         วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 



มคอ.๒ 

๗๔ 
 

            ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 
 

๑.  ชื่อ – นามสกุล นางมุทุดา แก่นสุวรรณ 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
๓. เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  10005 สัญญาเลขท่ี ก004/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 
    วันที่ 30 กันยายน 2569 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2545 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 19 ปี จนถึง 
    ปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕61 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ พ .ศ.  ๒๕50 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา พ .ศ.  ๒๕44 สถาบันราชภัฏสกลนคร 

๖. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2564 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์
2563 12 ชม./สัปดาห ์ 3 ชม./สัปดาห ์

๗. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
    ๗.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จารุกัญญา อุดานนท์, มุทุดา แก่นสุวรรณ และจีราพร รัตนโกสุม.  (2564).  ความเป็นพลเมืองในระบบ 

ประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษที่ 21.  วารสารการบริหารการ
ปกครองและ นวัตกรรมท้องถิ่น, 5(1), 173-188. 

    7.2 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
มุทุดา แก่นสุวรรณ .(2564). บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง      
   จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งท่ี ๑๓ "พลวัต 

รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา  โอกาส และความท้าทาย". (หน้า 25-33). นครพนม :  
มหาวิทยาลัยนครพนม.  
 

 

8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
-ไม่มี- 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
    (ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ) 

                                         วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 



มคอ.๒ 

๗๕ 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล นางสาวเขมิกา ทองเรือง 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
๓. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 10246 วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2584 
     สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
๔. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 ปี จนถึงปัจจุบัน 
๕. คุณวุฒิ   

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ.  2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ พ .ศ.  2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี พ .ศ.  2548 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร 

๖. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์) 

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
๒๕๖4 ๖ ชม./สัปดาห ์ ๖ ชม./สัปดาห ์
๒๕๖3 ๖ ชม./สัปดาห ์ ๖ ชม./สัปดาห ์

7.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
    7.๑  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จีราพร รัตนโกสุม, ส าราญ วิเศษ, เขมิกา ทองเรือง ) .2564.(  บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม . วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  .7)9 ,( 315 – 
328. 

            เขมิกา ทองเรือง, ส าราญ วิเศษ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). ภาวะผู้น าของก านัน    
ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม.วารสารเสลภูมิวิชาการ,5(2), 10-21. 

ส าราญ วิเศษ, กชกร เดชะค าภู และ เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนขององค์การบริหารสาวนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสล
ภูมิวิชาการ,5(2), 23-33. 

8. ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
-ไม่มี- 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 (นางสาวเขมิกา ทองเรือง) 

                                             วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 



มคอ.๒ 

๗๖ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๗ 
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4 
ค าสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๐ 
 

 
 



มคอ.๒ 

๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๓ 
 

 

 



มคอ.๒ 

๘๔ 
 

 



มคอ.๒ 

๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 6 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๗ 
 

 



มคอ.๒ 

๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๘๙ 
 

 
 



มคอ.๒ 

๙๐ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๑ 
 

 
 



มคอ.๒ 

๙๒ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๓ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๔ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๕ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๖ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๗ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๘ 
 

 



มคอ.๒ 

๙๙ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๐ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๑ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๒ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๓ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๔ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๕ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๖ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๐๗ 
 

 



มคอ.๒ 
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มคอ.๒ 

๑๐๙ 
 

 



มคอ.๒ 

๑๑๐ 
 

 

 


