มคอ.๒

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

๒๕๕๒๐๒๖๑๑๐๔๖๕๓
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public
Administration

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อย่อ : B.P.A. (Public Administration)

๓. วิชาเอก

: รัฐประศาสนศาสตร์

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ๔ ปี
หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ(ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๑

มคอ. ๒

๕.๓ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูดและ
ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอื่น
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา
 อื่น ๆ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๒ เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ : ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /
๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่วันที่ เดือน พ.ศ.
 สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่วันที่ เดือน พ.ศ.
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒

มคอ. ๒
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ นักปกครอง (ปลัด อบต. , ปลัดอาเภอ)
๘.๒ นักบริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สานักงาน และกองต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๘.๓ รับราชการทหาร และตารวจ
๘.๔ นักวิชาการ
๘.๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.๖ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

๑

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายสาราญ วิเศษ
๓-๔๖๑๒-๐๐๓๐-xxxx
อาจารย์

๒

นางกชกร เดชะคาภู
๓-๔๘๐๓-๐๐๑๒-xxxx
อาจารย์

๒

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์

๓

๕

นายอาทิตย์ ผดุงเดช
๓-๘๐๑๓-๐๐๒๖-xxxx
อาจารย์
นายกาญ ดาริสุ
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๓-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศน.บ.(ปรัชญาทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๘
ศศ.บ.(การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๔
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๐
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๐

๓

จานวนผลงาน
ทางวิชาการ
(พ.ศ.2557-2561)

๒
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๔
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๓
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๘)
๒
(พ.ศ.๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๘)

๑
(พ.ศ.๒๕๖๐)

มคอ. ๒
๙.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

๑

๔

๒

๓

๔

๕

๖

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายสาราญ วิเศษ
๓-๔๖๑๒-๐๐๓๐-xxxx
อาจารย์

นางกชกร เดชะคาภู
๓-๘๐๑๓-๐๐๒๖-xxxx
อาจารย์

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์

นายอาทิตย์ ผดุงเดช
๓-๘๐๑๓-๐๐๒๖-xxxx
อาจารย์
นายกาญ ดาริสุ
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๓-xxxx
อาจารย์
นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
๓-๔๖๐๖-๐๐๒๘-xxxx
อาจารย์
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
๓-๓๕๐๔-๐๐๕๐-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา

จานวนผลงาน
ทางวิชาการ
(พ.ศ.2557-2561)

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศน.บ.(ปรัชญาทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๘
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๔
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๐
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๐
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๐
คบ.(คณิตศาสตร์)
สถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๖
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
พบ.ม.(พัฒนบริหารศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๐

๔

๒
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๔
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๗)
๓
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๘)
๒
(พ.ศ.๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๘)

๑
(พ.ศ.๒๕๖๐)
๑
(พ.ศ.๒๕๕๖)

๑
(พ.ศ.๒๕๕๘)

มคอ. ๒

ลาดับที่

๗

๘

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
๓-๔๐๐๑-๐๑๖๐-xxxx

นายวรวุฒิ อินทนนท์
๓-๔๘๐๕-๐๐๐๓-xxxx
อาจารย์

๙

นางสาวเขมิกา ทองเรือง
๓-๖๕๐๗-๐๐๓๓-xxxx
อาจารย์

๑๐

นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
๓-๔๘๐๖-๐๐๐๓-xxxx
อาจารย์

๑๑

นายวิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
๓-๕๐๐๕-๐๐๕๔-xxxx
อาจารย์

๑๒

นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
๓-๔๕๑๔-๐๐๐๐-xxxx
อาจารย์

๑๓

นายเจษฎา ไชยตา
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา

จานวนผลงาน
ทางวิชาการ
(พ.ศ.2557-2561)

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๒
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๗
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
วิทยาลัยครูสกลนคร: ๒๕๓๕
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๘
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓
บธ.บ.(การบัญชี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร พ.ศ. ๒๕๔๘
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔
ศศ.บ.(นาฏยศิลป์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖
ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗
สม.ม.(มานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๑
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
น.บ.(กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๒๕๕๘)

มคอ. ๒

ลาดับที่

๑๔

๑๕

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา

จานวนผลงาน
ทางวิชาการ
(พ.ศ.2557-2561)

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๓-๔๘๙๙-๐๐๐๕-xxxx
อาจารย์

น.ม. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๒๘

นางสาวสุภธิดา สุกใส
๑-๔๐๙๙-๐๐๔๗-xxxx
อาจารย์

น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
น.บ. (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๑
(๒๕๖๐)
๒
(๒๕๖๐)
(๒๕๖๐)

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มี
ทิศทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นความมั่นคง และยั่งยืนให้กับประชาชน และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
การกระจายการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและมีระบบนิเวศที่ดี อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์สาคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นส่งผลให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ โดยสามารถนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการภาคสาธารณะ
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กล่าวคือนอกจาก
มหาวิทยาลัยจะให้ความรู้แล้ว ต้องทาให้นักศึกษาเป็นคนที่รักเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ นั่นคือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ใน
ขณะเดียวกัน ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้น
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย ดังนั้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องมีคุณธรรม
๖

มคอ. ๒
จริยธรรม มีค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการจัดการเรียนการสอนจึงสอดแทรกประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา อีกทั้งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ การจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้หลักสูตรเกิดมาตรฐาน ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศข้างต้น การ
พัฒนาหลักสูตรจึงให้ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพื่อนาองค์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ได้แบบองค์รวม เน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งนาความรู้ในการบริหารงานไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานในภาครัฐ และเอกชน เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีความสามารถรอบด้าน
คือ เก่ง ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่ชุมชนแบบบูรณาการโดยการวิจัยและพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอนุภมู ิภาค
ลุ่มน้าโขง การบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง รวมทั้งทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการหน่วยงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โดยการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์และได้รับความพึงพอใจจากท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถย้อนกลับมา
ประยุกต์สู่การเรียนการสอนต่อไป

๗

มคอ. ๒
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพือ่ ให้บริการคณะ/วิทยาลัยอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/วิทยาลัยอื่น)
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ได้แก่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นนาไปใช้ มีจานวน ๑๘
หน่วยกิต

๘

มคอ. ๒
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์วิชา สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้
ในรูปแบบสหวิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ
ในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพื่อให้บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๑.๓.๑ บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
๑.๓.๒ บัณฑิตเข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ รวมถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑.๓.๓ บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
๑.๓.๔ บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม
๑.๓.๕ บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า
หาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
๙

มคอ. ๒
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น
๑.๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
๑.๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
๑.๔.๓ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
๑.๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
๑.๔.๕ มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๑.๑ ด้านการบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร

กลยุทธ์
๑) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตลอดเวลาการเปิดหลักสูตร
๒) ประเมินหลักสูตรภายใน ๕ ปี
และนาผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร

๒.๑.๒ ด้านการบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน เช่น การบริหาร
งบประมาณ ทรัพยากรเรียนการสอน

๑) จัดหาตารา ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒.๑.๓ ด้านการบริหารคณาจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
๑) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ๕ คน ตลอดระยะเวลาที่
เปิดหลักสูตร
๒) มีผลการประเมินหลักสูตร
หลักฐาน
(๑) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
(๒) ผลการประเมินหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
๑) มีตาราหรือฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ทุกปี
หลักฐาน
(๑) รายชื่อตาราหรือฐานข้อมูล
ที่สาขาวิชาจัดทาเป็นรายปี
(๒) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
๑) กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
ตัวบ่งชี้
๒) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม ด้าน ๑) อาจารย์ใหม่จบตรงสาขา
ทักษะการสอน การวัด ประเมินผล ๒) อาจารย์ได้รับการอบรมอย่าง
๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
น้อย ๑ ครั้งต่อปี
งานวิจัย ตารา สื่อ นวัตกรรม
๓) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย ปีละ ๑ ชิ้นงานต่อคน

๑๐

มคอ. ๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
๑)รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๒) จานวนผลงานทางวิชาการ

๒.๑.๔ ด้านการสนับสนุนและพัฒนา
อาจารย์

๑) อบรมการเขียนบทความวิชาการ
๒) อบรมการเขียนงานวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
๓) สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๔) สนับสนุนให้อบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
๕) อบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้า
ร่วม อบรมการเขียนบทความ
วิชาการ
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
เข้าร่วมอบรมการเขียนงานวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น
๕) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความสามารถในการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการ
เรียนการสอน
หลักฐาน
๑) เอกสารเข้าร่วมการอบรมอบรม
การเขียนบทความวิชาการ การ
อบรมการเขียนงานวิจัยและการ
อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ
๒) ผลงานวิชาการในการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๓) การประเมินจากนักศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจการสอนของอาจารย์

๒.๑.๕ ด้านการสนับสนุนและการให้
คาแนะนานักศึกษา

๑) การฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม
๒) การฝึกปฏิบัติการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวบ่งชี้
๑) การจัดการสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่จริง
อย่างต่อเนื่อง
๒) การจัดการสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่อง
๓) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

๑๑

มคอ. ๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หลักฐาน
๑) รายงานการประชุม Home
Room เพื่อประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติการลงพื้นที่และการทางาน
เป็นทีม
๒) ผลการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๑.๖ ด้านความต้องการของ
๑) สารวจภาวะการมีงานทาและ
ตลาดแรงงาน สังคมหรือความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต

๑๒

ตัวบ่งชี้
๑) บัณฑิตมีงานทามากกว่า ร้อยละ
๗๐ ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี
๒) ผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
๓.๕๑ขึ้นไป)
หลักฐาน
๑) รายงานสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต
๒) รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

มคอ. ๒
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๖ )
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
 มี
การเทียบโอน นักศึกษาปริญญาตรีตามปกติ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษา สามารถสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ๓ ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนระบบปกติ และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนระบบ
พิเศษให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบปกติ (วัน-เวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.)
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้
 อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
 จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
๑๓

มคอ. ๒
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาและให้เน้นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
จากอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมเสริมถ้าจาเป็น
 อื่น ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนักศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ชั้นปีที่ ๑
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๒
(๗๐)
๘๐
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๓
(๗๐)
(๗๐)
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๔
(๗๐)
(๗๐)
(๗๐)
๘๐
รวม
๒๙๐
๓๐๐
๓๑๐
๓๒๐
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
๗๐
๗๐
๗๐
๘๐
สาเร็จการศึกษา

๒๕๖๕
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(เหมาจ่าย)
๒. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
ตามรายการ
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐
๐

๐

๐

๐

๐

๒๓๒,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐
๓,๗๓๒,๐๐๐ ๓,๘๘๐,๐๐๐ ๔,๐๒๘,๐๐๐ ๔,๑๗๖,๐๐๐ ๔,๑๗๖,๐๐๐

๑๔

มคอ. ๒
๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : พันบาท)
หมวดรายจ่าย
๑. งบบุคลากร
๑.๑ หมวดเงินเดือน
๑.๒ หมวดค่าใช้จ่ายประจา
อัตราที่ต้องการใหม่
๒. งบดาเนินการ
๒.๑ หมวดค่าตอบแทน
๒.๒ หมวดค่าใช้สอย
๒.๓ หมวดค่าวัสดุ
๒.๔ หมวดสาธารณูปโภค
๓. ทุนการศึกษา
๔. งบลงทุน
๔.๑ หมวดครุภัณฑ์
๕. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
๕. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/หัว ตลอดหลักสูตร

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑,๗๘๘,๐๐๐ ๑,๘๗๗,๔๐๐ ๑,๙๗๑,๐๐๐ ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๒,๐๖๙,๐๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕๐,๖๐๐
๘๐,๖๐๐
๔๖,๒๐๐
๔๘,๔๐๐
๐

๕๒,๔๐๐
๘๓,๔๐๐
๔๗,๘๐๐
๕๐,๐๐๐
๐

๕๔,๑๐๐
๘๖,๒๐๐
๔๙,๔๐๐
๕๑,๗๐๐
๐

๕๕,๘๐๐
๘๘,๙๐๐
๕๐,๙๖๓
๕๓,๔๐๐
๐

๕๕,๘๐๐
๘๘,๙๐๐
๕๐,๙๖๓
๕๓,๔๐๐
๐

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑,๖๑๕,๒๐๐ ๑,๖๗๙,๙๐๐ ๑,๗๔๔,๕๐๐ ๑,๘๐๙,๑๐๐ ๑,๘๐๙,๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓,๖๗๙,๐๐๐ ๓,๘๔๐,๙๐๐ ๔,๐๐๗,๒๐๐ ๔,๑๗๘,๑๐๐ ๔,๑๗๘,๑๐๐
๒๙๐
๓๐๐
๓๑๐
๓๒๐
๓๒๐
๑๒,๗๐๐
๑๒,๙๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๑๐๐
๑๓,๑๐๐
๕๒,๐๐๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………..
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๖ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๖ )
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี
๔ ปี
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า ๖ ภาค
การศึกษา และแบบศึกษานอกเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า
๑๕ ภาคการศึกษา
๑๕

มคอ. ๒
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หมวดวิชา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชา
ไม่น้อยกว่า

๑.๑) กลุ่มภาษา
๑.๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.๔) กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๒.๑) กลุ่มวิชาแกน
๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับ
๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเลือก
๒.๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
๓๓ หน่วยกิต
๑๕
๖
๖
๖
๙๔ หน่วยกิต
๓๓
๕๔
๓๖
๑๘
๗
๖ หน่วยกิต
๑๓๓ หน่วยกิต

เปรียบเทียบโครงสร้างรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
กับโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มภาษา
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก
๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.๑)
ไม่น้อยกว่า ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๘๔
ประกอบด้วยกลุ่มวิช าแกนและ
วิ ช าเฉพาะด้ า น หรื อ กลุ่ ม วิ ช า
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐

๑๖

หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่น้อยกว่า ๓๓
๑๕
๙
๙
ไม่น้อยกว่า ๙๔
๔๘
๓๙
๗
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๑๓๓

ไม่น้อยกว่า ๓๓
๑๕
๖
๖
๖
ไม่น้อยกว่า ๙๔
๓๓
๕๔
๓๖
๑๘
๗
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่น้อยกว่า ๑๓๓

มคอ. ๒
๓.๑.๓ รายวิชา
๑) รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรกาหนดรหัสและจานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสประจาวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๘ หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสหลักที่ ๑ 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
เลขรหัสหลักที่ ๒- ๓ หมายถึง หมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
๐๐ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
๐๓ หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๐๔ หมายถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๐๕ หมายถึง วิทยาลัยธาตุพนม
๐๖ หมายถึง วิทยาลัยนาหว้า
๐๗ หมายถึง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๘ หมายถึง วิทยาลัยการบินนานาชาติ
๐๙ หมายถึง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
๑๐ หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
๑๑ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒ หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
๑๓ หมายถึง คณะครุศาสตร์
๑๔ หมายถึง สถาบันภาษา
เลขรหัสหลักที่ ๔-๕ หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๑ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย
๐๒ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๐๓ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๐๔ หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๗

มคอ. ๒
๐๕ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๐๖ หมายถึง กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๐๗ หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
๐๘ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๐๙ หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๐๒ หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน
๑๑ หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๔ หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๗ หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๘ หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษาและมานุษยวิทยา
๓. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๐๕ หมายถึง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการกีฬา
๔. คณะครุศาสตร์
๐๐ หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู
๐๑ หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๐๒ หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๐๓ หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๐๔ หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๐๕ หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษา
๐๖ หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
๐๗ หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
๐๘ หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๐๙ หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๑๐ หมายถึง สาขาวิชาวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา
เลขรหัสหลักที่ ๖ หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้
๑ หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
๓ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
๔ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
๗ หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน
ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
๑๘

มคอ. ๒
๙ หมายถึง ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
เลขรหัสหลักที่ ๗ – ๘ หมายถึง ลาดับรายวิชา
ความหมายของจานวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้
X(A-B-C) เช่น ๓(๓-๐-๖)
X หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
A หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
B หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
C หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา

ไม่น้อยกว่า
จานวน

๓๓ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต

๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purpose
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Careers
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
Human and Multicultural Society in
the Greater Mekong Subregion
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
Morality Ethics and Leadership

๑๙

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๖

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Science and Technology in Daily Life
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
Mathematics and Logic

จานวน

๖

กลุ่มวิชาวิชาสหศาสตร์
จานวน ๖
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information, Media and Information Technology Literacy
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
Health, Sport, and Aesthetics

๓๐๑๐๒๒๐๑
๓๐๑๐๒๒๐๒
๓๐๑๑๑๔๐๖
๓๐๑๐๒๒๐๓
๓๐๑๐๒๒๐๔
๓๐๑๐๒๒๐๕
๓๐๑๐๒๒๐๖
๓๐๑๐๒๒๐๗
๓๐๑๐๒๒๐๘
๓๐๑๐๒๒๐๙
๓๐๑๐๒๒๑๐

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๙๔
(๒.๑) กลุ่มวิชาแกน
๓๓
หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
Principles of Public Administration
รัฐธรรมนูญ
Constitution
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
Economics and Public Finance
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Bureaucratic Administration System
การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Bureaucracy
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Administration and Local Government
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Administration
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and Administration

๒๐

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒

๓๐๑๑๑๔๐๑
๓๐๑๐๒๓๐๑
๓๐๑๐๒๓๐๒
๓๐๑๐๒๓๐๓
๓๐๑๐๒๓๐๔
๓๐๑๐๒๓๐๕
๓๐๑๐๒๓๐๖
๓๐๑๐๒๓๐๗
๓๐๑๐๒๓๐๘
๓๐๑๐๒๓๐๙
๓๐๑๐๒๓๑๐
๓๐๑๐๒๓๑๑

(๒.๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๕๔
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ ๓๖ หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
Public Policy Analysis
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
การจัดการงบประมาณของรัฐ
Public Budgetary Management
ภาวะผู้นาและคุณธรรมสาหรับนักบริหาร
Leadership and Moral Principles for Administrators
การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
Planning and Project Evaluation
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Methodology of Public Administration Research
แรงงานสัมพันธ์
Labour Relations
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การพัฒนาองค์การ
Organizational Development
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก

๓๐๑๑๑๔๐๒
๓๐๑๑๑๔๐๓
๓๐๑๑๑๔๐๔
๓๐๑๑๑๔๐๕
๓๐๑๐๒๔๐๑

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายอาญา
Criminal Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
กฏหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
๒๑

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

มคอ. ๒
๓๐๑๐๒๔๐๒
๓๐๑๐๒๔๐๓
๓๐๑๐๒๔๐๔
๓๐๑๐๒๔๐๕
๓๐๑๐๒๔๐๖

๓๐๑๐๒๙๐๑

๓๐๑๐๒๙๐๒

การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
Local Services Management
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการสานักงาน
Applied Computer Programs for Office Management
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administration
นวัตกรรมการบริหาร
Administrative Innovation
๒.๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๗ หน่วยกิต
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Public Administration
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Experience in Public
Administration

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๒(๐-๙๐-๐)

๕(๐-๔๕๐-๐)

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
สาขาวิชา ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

๒๒

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร*
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร*
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร*
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
เฉพาะ
๓๐๑๐๒๒๐๑ หลักรัฐศาสตร์
๓๐๑๐๒๒๐๒ หลักรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๑๑๔๐๖ รัฐธรรมนูญ
๓๐๑๐๒๒๐๓ เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๑๙-๔-๔๐)

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
เฉพาะ
๓๐๑๐๒๒๐๔ ระบบบริหารราชการไทย
๓๐๑๐๒๒๐๕ การเมืองและการปกครองของไทย
๓๐๑๐๒๒๐๖ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
รวม

๒๓

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๑๙-๔-๔๐)

มคอ. ๒
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป ๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉพาะ
๓๐๑๐๒๒๐๗ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓๐๑๐๒๒๐๘ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓๐๑๐๒๒๐๙ องค์การและการจัดการ
๓๐๑๐๒๒๑๐ การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
๓๐๑๑๑๔xx xxxxx
รวม

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๒๐-๒-๔๑)

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓๐๑๐๒๓๐๑ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
๓๐๑๐๒๓๐๒ พฤติกรรมองค์การ
๓๐๑๐๒๓๐๓ การจัดการงบประมาณของรัฐ
๓๐๑๑๑๔xx xxxxx
รวม

๒๔

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๑(๑๙-๔-๔๐)

มคอ. ๒
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

เลือกเสรี

๓๐๑๐๒๓๐๔ ภาวะผู้นาและคุณธรรมสาหรับนักบริหาร
๓๐๑๐๒๓๐๕ การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
๓๐๑๐๒๓๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๐๗ แรงงานสัมพันธ์
๓๐๑๑๑๔xx xxxxx
๓๐๑๐๒๔xx xxxxx
XXXXXXXX
รวม

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(x-x-x)
๒๑(๒๐-๒-๔๑)
หรือ
๒๑(๑๙-๔-๔๐)

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๐๒๙๐๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๐๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓๐๑๐๒๓๐๙ การพัฒนาองค์การ
๓๐๑๑๑๔xx xxxxx
รวม

๒๕

๒(๐-๙๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๑(๙-๙๐-๑๘)

มคอ. ๒
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ

๓๐๑๐๒๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

๕(๐-๔๕๐-๐)
๕(๐-๔๕๐-๐)

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เฉพาะ
เลือกเสรี

๓๐๑๐๒๓๑๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๑๑ การบริหารการพัฒนา
๓๐๑๐๒๔xx xxxxx
XXXXXXXX
รวม
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
(รายละเอียดในภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๑)

๒๖

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(x-x-x)
๑๒(๑๑-๒-๒๓)
หรือ
๑๒(๑๐-๔-๒๒)

มคอ. ๒
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา

ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

๑

*

นายสาราญ วิเศษ
๓-๔๖๑๒-๐๐๓๐-xxxx
อาจารย์

*

นางกชกร เดชะคาภู
๓-๔๘๐๓-๐๐๑๒-xxxx
อาจารย์

๔

*

๒

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์
*

๓

นายอาทิตย์ ผดุงเดช
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์
*

๕

๖

๗

นายกาญ ดาริสุ
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๓-xxxx
อาจารย์
นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
๓-๔๖๐๖-๐๐๒๘-xxxx
อาจารย์
นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
๓-๓๕๐๔-๐๐๕๐-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศน.บ.(ปรัชญาทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๔๘
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๔๔
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๔๒
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๐
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๐
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๐
คบ.(คณิตศาสตร์)
สถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๖
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
พบ.ม.(พัฒนบริหารศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๗

ภาระงานสอน ชม./
ปีการศึกษา
ภาระงาน ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่มีอยู่
แล้ว
แล้ว

๔๕๐

๔๕๐

๔๕๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

มคอ. ๒

ลาดับที่

๘

๙

๑๐

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
๓-๔๐๐๑-๐๑๖๐-xxxx

นายเจษฎา ไชยตา
๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
อาจารย์

นายวรวุฒิ อินทนนท์
๓-๔๘๐๕-๐๐๐๓-xxxx
อาจารย์

๑๑

นางสาวเขมิกา ทองเรือง
๓-๖๕๐๗-๐๐๓๓-xxxx
อาจารย์

๑๒

นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
๓-๔๘๐๖-๐๐๐๓-xxxx
อาจารย์

๑๓

นายวิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
๓-๕๐๐๕-๐๐๕๔-xxxx
อาจารย์

๑๔

นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
๓-๔๕๑๔-๐๐๐๐-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๒
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
น.บ.(กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๗
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
วิทยาลัยครูสกลนคร: ๒๕๓๕
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๘
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓
บธ.บ.(การบัญชี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร พ.ศ. ๒๕๔๘
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔
ศศ.บ.(นาฏยศิลป์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๖
ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗
สม.ม.(มานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๑

๒๘

ภาระงานสอน ชม./
ปีการศึกษา
ภาระงาน ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่มีอยู่
แล้ว
แล้ว

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

มคอ. ๒

ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ

๑๕

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๓-๔๘๙๙-๐๐๐๕-xxxx
อาจารย์

๑๖

นางสาวสุภธิดา สุกใส
๑-๔๐๙๙-๐๐๔๗-xxxx
อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถาบัน : ปีสาเร็จการศึกษา
น.ม. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๕๑
น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๒๘
น.ม. (กฎหมายอาญา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
น.บ. (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ภาระงานสอน ชม./
ปีการศึกษา
ภาระงาน ภาระงาน
สอนที่มีอยู่ สอนที่มีอยู่
แล้ว
แล้ว

๒๗๐

๔๕๐

๒๗๐

๔๕๐

หมายเหตุ : *หมายถึง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การจัดการเรียนการสอนได้จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยกาหนดให้มี
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๕ หน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติการจริงในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระบบนิเทศก์ติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
จริง การจัดทาแผนรายงานการปฏิบัติการจริง การจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยคานึงถึงความแตกต่างของ
บริบทต่างๆ ของชุมชนตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนากับองค์กรต่างๆ การจัดทา
โครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับเครือข่ายทางสังคม การ
ประชุมสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการจริง
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
๔.๑.๒ เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนาความรู้มาใช้ในการทางาน
๔.๑.๓ เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมจริง
๔.๑.๔ วางแผนการการปฏิบัติงานโดยยึดสภาพความแตกต่างทางสังคม
๔.๑.๕ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติงานที่มี
อยู่ในสภาพแวดล้อมจริง
๔.๑.๖ เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมของบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร ปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกันได้
๔.๒ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางการปฏิบัติงาน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๔๕๐ ชม. ตั้งแต่
เริ่มฝึกประสบการณ์จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
๒๙
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๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการสังคม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามา
ประยุกต์ใช้ในการทาโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถทา
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เครื่องมือในการวิจัยในการทาโครงการ โครงการวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและนาไป
แก้ปัญหาในสังคมและองค์กรได้
๕.๓ ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
๕.๔ จานวนหน่วยกิต : ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
กาหนดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนใน ๑ รายวิชา คือ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้
คาปรึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลจาก
รายงานตามรูปแบบการนาเสนองานวิจัยตามระยะเวลา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการประเมิน
งานวิจัยของนักศึกษาร่วมกันตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีอาจารย์ไม่น้อยกว่า ๓ คน

๓๐

มคอ. ๒

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความ
ขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การแต่งกาย การ
เข้าสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสร้าง
บุคลิกภาพ การวางตัวในการทางานในวิชาเรียนทุก
รายวิชา
๒. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทาง
การเรียนการสอนในทฤษฎีการเรียนการสอนใน
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาคปฏิบัติจากภาคสนาม
๓. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความ จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
๔. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้ วงจร การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน
อย่างสร้างสรรค์
และเวลา การเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมต่างๆ
ของสถาบัน
๕. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มี วงจร การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน
ความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้น
และเวลา
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
๒.๑. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๑.๑. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
(๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
๒.๑.๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
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๒.๑.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๑. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๓) ตระหนักรู้ถงึ งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.๒.๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๒.๒.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(๔) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(๕) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
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๒.๓.๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(๒) กาหนดโจทย์การบ้าน
(๓) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี
๒.๓.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
๒.๔. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม
๒.๔.๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและสามารถ
ในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(๕) มีภาวะผู้นา
๒.๔.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็น

๓๓

มคอ. ๒
๒.๕. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕.๒. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
๒.๕.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินทักษะของนักศึกษาในด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การนาเสนอ การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและผลงานของ
นักศึกษา
(๒) นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
นาเสนอ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคนิคทางสถิติ

๓๔

มคอ. ๒
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
๓.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๑. คุณธรรมและจริยธรรม
๑.๑ มีความซื่อสัตย์
๑.๒ มีความรับผิดชอบ
๑.๓ มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
๑.๔ มีความเสียสละ มีเมตตา กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น
๑.๕ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในด้านภาษาและการสื่อสาร
๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒.๔ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ
๓.๒ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
๓.๓ สามารถบูรณาการความรู้ในการจัดการได้
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
๔.๒ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
๔.๓ มีภาวะผู้นาที่มีคุณธรรมและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
หลากหลายได้
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาแหล่งความรู้ที่ทันสมัย
๕.๓ สามารถเลือกใช้สื่อการนาเสนอต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ มีทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและการเขียนได้

๓๕

มคอ.๒
 ความรับผิดชอบหลัก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔

















































































































































































































































































































ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๑.กลุ่มวิชาภาษา
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อ
การสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการ
สื่อสาร

๓๖

มคอ. ๒

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๕ ๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๓.๓

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔





































































































































































































































ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคม
ต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม
จริยธรร และภาวะผู้นา
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และ
ตรรกวิทยา
๔. กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา
และสุนทรียภาพ

๓๗

มคอ.๒
๓.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม
๑.๒ สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
๒. ด้านความรู้
๒.๑ เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๒.๒ รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.๓ ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๓.๒ สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
๔.๒ สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
๔.๓ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ่ม
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
นาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
๕.๒ สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๕.๓ สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
๖.๑ มีความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานในห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๖.๒ มีความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานนอกห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๖.๓ มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๓๘

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาหมวด
วิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หมวดวิชาเฉพาะ)
กลุ่มวิชา/ระดับ
๓๐๑๐๒๒๐๑ หลักรัฐศาสตร์
๓๐๑๐๒๒๐๒ หลักรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓๐๑๐๒๒๐๓ เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
๓๐๑๐๒๒๐๔ ระบบบริหารราชการไทย
๓๐๑๐๒๒๐๕ การเมืองและการปกครองของไทย
๓๐๑๐๒๒๐๖ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
๓๐๑๐๒๒๐๗ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓๐๑๐๒๒๐๘ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓๐๑๐๒๒๐๙ องค์การและการจัดการ
๓๐๑๐๒๒๑๐ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๓๐๑๐๒๓๐๑ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
๓๐๑๐๒๓๐๒ พฤติกรรมองค์การ
๓๐๑๐๒๓๐๓ การจัดการงบประมาณของรัฐ
๓๐๑๐๒๓๐๔ ภาวะผู้นาและคุณธรรมสาหรับนักบริหาร
๓๐๑๐๒๓๐๕ การวางแผนและการประเมินผลโครงการ

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม
๑.๑
●
●
○
○
●
●
●
○
●
○
●
○
○
●
○
●
○

ด้านความรู้

๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ● ●
○
○ ● ○
○
○ ● ●
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○
○ ○ ○
●
○ ● ○
○
○ ○ ●
○
○ ● ○
○
○ ● ○
○

๓๙

ด้านทักษะการ
ด้านทักษะ
ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ด้านทักษะในการ
ทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสารและการใช้
ปฏิบัติงาน
บุคคลและความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๓.๑ ๓.๒ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
○ ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
● ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ●
○
○
● ○ ○ ○
○
● ● ○ ○
○
○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○
●
●
○ ○ ○ ○
○
● ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○
●
○
○ ● ○ ○
○
● ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
● ○ ○ ○
●
○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ●
○
●
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ●
○
○
● ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○
●
○
○ ● ○ ○
○
○ ○ ○ ○
○
●
● ○ ○ ○
○
● ○ ○ ○
●
○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ●
○
●
● ○ ○ ○
○
● ○ ○ ○
●
○
○ ● ○ ○
○

มคอ.๒
รายวิชาหมวด
วิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หมวดวิชาเฉพาะ)
กลุ่มวิชา/ระดับ
๓๐๑๐๒๓๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๐๗ แรงงานสัมพันธ์
๓๐๑๐๒๓๐๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓๐๑๐๒๓๐๙ การพัฒนาองค์การ
๓๐๑๐๒๓๑๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๑๑ การบริหารการพัฒนา
๓๐๑๑๑๔๐๔ กฎหมายปกครอง
๓๐๑๑๑๔๐๒ กฎหมายอาญา
๓๐๑๑๑๔๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฏหมายลักษณะพยาน
๓๐๑๐๒๔๐๑ สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยฯ
๓๐๑๐๒๔๐๒ การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
๓๐๑๐๒๔๐๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ฯ
๓๐๑๐๒๔๐๔ การบริหารเชิงกลยุทธ์
๓๐๑๐๒๔๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๔๐๖ นวัตกรรมการบริหาร
๓๐๑๐๒๙๐๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
๓๐๑๐๒๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ด้านคุณธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ด้านทักษะในการ
จริยธรรม
ทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๓.๑ ๓.๒ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
○
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
●
● ○
○
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
○
○ ○
○
●
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
○
○ ○
○
●
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
●
○ ○
○
○
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○
○
● ●
○
●
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
●
○ ○
○
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
○
○ ○
○
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
○
○ ○
○
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
○
○ ○
○
○
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
○
○ ○
○
○
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○
○
●
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
○
○ ○
○
●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
● ○
○
●
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○
○
○ ○
○
●
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
○
● ○
○
○
○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
● ○
○
●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

๔๐

○

○

○

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๖)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหมดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๒.๑.๑ คณะ/วิทยาลัยตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
โดยคณะกรรมบริหารหลักสูตรประจาคณะ (ไม่ใช่ผู้สอน) ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหมดใน มคอ. ๓ และมคอ. ๔ (ถ้ามี) ในแต่ละ
ภาคการศึกษา
๒.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาคณะ/วิทยาลัยจะทาการคัดเลือก
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก เพื่อดาเนินการทวนสอบตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒.๑.๓ รายวิชาใดที่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กาหนดใน มคอ. ๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผู้สอนจัดทาแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะ/
วิทยาลัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผล
การเรียนรู้ทุกด้านรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย
๒.๒.๑ ตรวจสอบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การให้
คะแนน ข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้มอบหมาย
๒.๒.๒ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรคณะกรรมการประจาคณะ
๒.๒.๓ นาผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแจ้งต่ออาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข ๖)

๔๑

มคอ. ๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
๑.๒ มีอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนในเรื่องการปรับตัวเข้าสู่บทบาทการ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประเมินและ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒.๑.๒ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒.๑.๓ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงตาราเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่
คณาจารย์ในสาขาในการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
๒.๒.๒ มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
๒.๒.๓ ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
๒.๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ
ของคณะ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
กากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร: ปริญญาตรี มีกรรมการวิชาการ
ระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
๒) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
การพัฒนา หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
๓) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่ จัดทา มคอ.๓ วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
๔) มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประจาหลักสูตรหรืออาจารย์
พิเศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
๕) การปรับปรุงหลักสูตรจะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
๒. บัณฑิต
๑) มีการสารวจการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง
หลักสูตร
มีการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านสมรรถนะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้
๒) การสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตและจัดทารายงานผลการสารวจการได้งานทาของ
บัณฑิตทุกปีเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ระหว่างสัดส่วนของบัณฑิตกับภาวะการมีงานทาเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้
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๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๑.๑ การรับนักศึกษา
๑) มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่โปร่งใส ชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินการตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนด
ไว้
๒) มีการนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามระบบที่มหาวิทยาลัย
นครพนมกาหนด
๓) มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔) มีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาจากผลการสารวจความพึงพอใจนักศึกษาด้าน
การรับสมัครนักศึกษาเพื่อนาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๑) มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้
๒) มีการนาระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
๓) มีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้มีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาฯ ใน
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาเพื่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี
๑) มีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ได้แก่ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา (๒) คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวฯ ร่วมกันเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา/การจัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษา/จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (๓) กาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาและกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษาทั้งวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
(๔) จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา
๒) มีการประเมินกระบวนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ด้วยการประชุมคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวฯรวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้
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คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยดาเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการ
ให้คาปรึกษา แนวทางในการดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑) มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยอาจารย์ประจาหลักและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กาหนดระบบที่ชัดเจน
หลังจากนั้นมีการดาเนินการตามระบบและกลไกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกปีการศึกษา
๒) เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นจะมีการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อประเมินกระบวนการ
และร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนาผลการประเมินดังกล่าวนาไปพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการต่อไปโดยมุ่งดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลความสารวจความต้องการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จากผลการสารวจความต้องการของนักศึกษาเพี่อนาไปสู่การสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๓.๓.๑ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
มีการจัดทารายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาตามจานวนจริงในแต่ละปีการศึกษาโดย
เทียบจากสัดส่วนจากจานวนนักศึกษาแรกรับกับจานวนนักศึกษาที่คงอยู่
๓.๑.๒ มีการรายงานผลอัตราการสาเร็จการศึกษา
มีการจัดทารายงานผลอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกปี
๓.๓.๓ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องดาเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษาโดยมีการประเมินผลและเปรียบเทียบจากความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
นักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป้าหมายให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
๓.๓.๔ มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดาเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในทุกปีการศึกษาโดยมีการประเมินผลและเปรียบเทียบจากความ
พึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป้าหมายให้มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น
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๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๑.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑) มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ระบุคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรไว้ตามเกณฑ์ของ สกอ. และสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
คุณสมบัติที่กาหนด
๒) คณะกรรมการบริหารฯพิจารณาและตัดสินผลการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
๓) นาเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และ สกอ.
๔) แต่งตั้งและประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดใน มคอ. ๒
๕) มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
๖) มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน
๗) มีการรายงานผลการดาเนินการ/การพัฒนา ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
๔.๑.๒ ระบบการบริหารอาจารย์
มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้กาหนดระบบ
การบริหารอาจารย์ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์
๒) กาหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน
๓) กรณีที่อาจารย์ไม่เพียงพอก็จะดาเนินการสรรหาตามระบบและกลไกการรับสมัคร
อาจารย์
๔) เมื่อมีการสรรหาอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนดเพื่อ
เพิ่มเติมทดแทนจะมีการดาเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมถึง
ทดลองปฏิบัติราชการและสอนภายใต้การนิเทศ (กรณีอาจารย์ใหม่)
๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ มี
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมินและมีการรายงานผลการดาเนินการ
และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๑.๓ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีระบบและกลไกส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๒) ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและผลการประเมินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
๔๖
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กาหนดนโยบายพัฒนาอาจารย์
๓) กาหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๕) อนุมัติแผนการส่งเสริมและพัฒนา
๖) ดาเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๔.๒.๑ มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๒.๒ มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๔.๒.๓ มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๔.๓.๑ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ทุกปีการศึกษา
๔.๓.๒ มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๕.๑.๑ การออกแบบหลักสูตรโครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร
มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนด
ไว้ โดยมีระบบ ดังนี้
๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยนาผลการวิเคราะห์
หลักสูตร/วิจัยใช้หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตร
มคอ. ๒
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร/สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ
มคอ. ๒
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคาแนะนาหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) เสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ
๖) เสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการพิจารณา
๗) เสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๘) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปรับแก้ต่อสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณา
๙) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
๑๐) นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๑๑) ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร
๑๒) ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
๑๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร
๔๗
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๑๔) แบบหลักสูตรที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑๕) ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
๕.๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
๑) มีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
๒) หลังจากนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาฯเพื่อมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทบทวน
คาอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
๓) ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ คาอธิบายรายวิชาที่ ได้
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
๔) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อสรุปผลการ
ประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
๕) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทาสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๑ การพิจารณากาหนดผู้สอน
มีระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรร่วมกันจัดทาระบบการกาหนดผู้สอน ดังนี้
๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทาแผนการสอนตามรายปีการศึกษา
๒) ประธานหลักสูตรมอบหมายรายวิชาและกาหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงาน
วิชาการการ จานวนรายวิชาที่สอนและภาระงาน
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการสอนตามแผนการสอน (มคอ.๓ , มคอ.๔)
๔) ประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอนและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอนในทุกปี
การศึกษา
๕) จัดทารายงานสรุปการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอนเพื่อนาไปสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี
๕.๒.๒ การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทา มคอ .๓ และ มคอ .๔
มีระบบและกลไกกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ
มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันกาหนดระบบกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ
มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑) มีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ โดยมีการนาระบบและกลไกกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน
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โดยนาเข้าสู่ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยนาผลการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ. ๕, ๖ และ ๗) จากปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าต่อไปและให้อาจารย์ผู้สอนมาเสนอในที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา ๔ สัปดาห์ และนาผลการวิพากษ์จากที่ประชุมแก้ไขการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์ จากนั้น
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทาแผนการสอนรายบทให้หัวหน้าสาขาวิชาฯเป็นผู้พิจารณา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กาหนดไว้ในมคอ.๓ และ มคอ.๔
๒) มีการประเมินกระบวนการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน โดยนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓) มีการปรับปรุงกระบวนการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษาเพื่อนไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดึ
ต่อไป
๕.๒.๓ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการ
เรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน
๒) ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม
๓) ผู้สอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.๓ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน ๑
เดือน และเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งรายวิชาใดที่
สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์
มคอ.๓ ให้สอดคล้องกับมคอ.๒ และมอบหมายผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
๕) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ
มคอ.๓ รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชารวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอน
ร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.๓
๗) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมิน
กระบวนการกาหนดผู้สอนกากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้มคอ.๓

๔๙
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๘) นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๙) การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดีกระบวนการกาหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
๒) คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์ความคาดหวังของหลักสูตรฯ กาหนดเกณฑ์ และวิธี
ประเมินเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓) ดาเนินการให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการที่กาหนด
๔) ผู้สอนใช้การประเมินผลการเรียนรู้ฯ ของผู้เรียนและกากับติดตามให้ผู้เรียนประเมิน
ประเมินผลตนเอง
๕) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการเรียนร่วมหา
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
๖) ผู้สอนรายงานผลการประเมินตามกรอบ TQF และแนวทางปรับปรุง/พัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
๗) ประเมินผลกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
๘) นาผลการประเมินปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
๙) รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการ ตามผลการประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร คณะอาจารย์และผู้แทนนักศึกษา
๑๐) คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การจัดทาแนวปฏิบัติ
ที่ดี
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒. ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓.๒ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในส่วนระบบและกลไกการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินการผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๕๐
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๒) ศึกษามาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี
๓) ดาเนินการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔) ประเมินผลการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๕) นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๖) รายงานผลการปรับปรุงการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
สร้างปฏิบัติที่ดีต่อไป
๕.๓.๓ การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.๕
มคอ.๖ และมคอ.๗)
ในส่วนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗) มีระบบและกลไก ดังนี้
๑.) อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
หลักสูตร
๒) ดาเนินการตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ประเมิน
อาจารย์ผู้สอนรายบุคคล จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทุกคน พบนักศึกษาใน
การประชุม Home room เพื่อให้นักศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินรายวิชา และได้ทาการ
ติดตามให้จัดทา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทามคอ.๕ และมคอ.๖ มาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตามที่นาเสนอ
ในรายงาน มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของแต่ละรายวิชา จากนั้นมีการจัดทา มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปิด
ภาคการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
๓) ประเมินผลการวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
๔) นาผลการประเมินไปปรับปรุงการวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตร
๕) รายผลการปรับปรุงการวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
๕.๔ การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑) การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดภาคการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา
๕๑
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๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
๕) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุด ปีการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ๓.
และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่ผ่านมา
๘) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีระบบการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๒) ออกแบบสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๓) ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔) ดาเนินการประมวลผลแบบสอบถาม
๕) รายงานผลการสารวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสารวจแบบสอบถาม
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖) จัดทาแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการสารวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๗) ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
๘) อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนาผลไป
ปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
๙) ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
แผน
๑๐) รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
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๑๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ความพร้อมทางด้านสถานที่
ลาดับ

บริหารจัดการ
งานสานักงาน

ชื่ออุปกรณ์

๑
๒
๓
๔
๕

บริหารจัดการ
ด้านการเรียน
การสอน
๖๐
๕
๑๐
๕

หน่วยนับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (PC)
๑๐
เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
๒
เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
๑๐
เครื่อง
เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล (Digital Copy)
๒
เครื่อง
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
เครื่อง
(Projector)
๖ เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
๕
เครื่อง
๗ เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
๒
เครื่อง
๘ กระดาษอิเล็กทรอนิกส์
๑
เครื่อง
๙ กล้องดิจิทัล
๒
เครื่อง
๑๐ กล้องวีดีโอ
๑
เครื่อง
๑๑ เครื่องขยายเสียง (Amplifier)
๒๐
เครื่อง
๑๒ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
๑๐
เครื่อง
๑๓ เก้าอี้
๖๐๐
เครื่อง
๑๔ Wireless LAN
๑๐
๑๐
เครื่อง
ความพร้อมทางด้านสื่อการเรียนรู้
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ รายการทรัพยากรสารนิเทศสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑. รายการหนังสือทั่วไป
หมวด
ชื่อ
จานวน
๐๐๐
หนังสือทั่วไป
๙๕๓
๑๐๐
หนังสือปรัชญา
๗๐๔
๒๐๐
หนังสือศาสนา
๓๔๘
๓๐๐
หนังสือสังคมศาสตร์
๔,๖๐๔
๔๐๐
หนังสือภาษาศาสตร์
๔๙๗
๕๐๐
หนังสือวิทยาศาสตร์
๘๐๗
๖๐๐
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
๔,๐๒๗
๗๐๐
ศิลปศาสตร์และดนตรี
๔๓๙
๘๐๐
วรรณคดี
๒๕๑
๙๐๐
ประวัติศาสตร์
๕๘๘
รวม ๑๓,๔๐๕ เล่ม
๕๓
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๒. หนังสือวิจัย/วิทยานิพนธ์ จานวน ๔,๕๐๐ เล่ม
๓. ฐานข้อมูลที่ใช้
- โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib, สืบค้นรายการหนังสืออื่นๆ (ยืม-คืน)
- ฐานข้อมูลกฎหมาย
- ฐานข้อมูลมติชน
- ฐานข้อมูล ProQuest ABI/Inform
- ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
๔. รายการหนังสือด้านรัฐประศาสนศาสตร์
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๖.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
๖.๓.๒ อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยัง
คณะกรรมการ
๖.๓.๓ จัดสรรงบประมาณ
๖.๓.๔ จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
๖.๔.๑ ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๖.๔.๒ จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Perf๐rmance Indicat๐rs)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ๑
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
X
ดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔
X
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
X
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
๕๔

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ ๑
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานทุก
X
รายวิชา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
X
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
X
การสอน
๙. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
X
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
๑๐
ตัวบ่งชี้บังคับ
๑-๕

๕๕

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

๑๐
๑-๕

๑๐
๑-๕

๑๑
๑-๕

๑๒
๑-๕
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยปีละ
๔ ครั้ง เพื่อการทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาจัดให้มีการประชุมอาจารย์
ประจาสาขาวิชาประจาเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะในแนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร
๑.๑.๒ จัดให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรประจาปี ประกอบด้วยอาจารย์ประจาสาขาวิชา
และอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต
๑.๑.๓ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา
๑.๑.๔ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๒.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชา
๑.๒.๓ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑.๒.๔ ประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑.๒.๕ ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นใน
หลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ การวัดและประเมินหลักสูตรในภาพรวมอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยต้องให้ ๑)
นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินหลักสูตรในภาพรวมด้วย
๒.๒ จัดให้มีปฏิทินการจัดการเรียนการสอนประจาปีของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย
กาหนดระยะเวลาของการประเมินผลและทวนสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ชัดเจน
รวมถึงการทาความเข้าใจระหว่างอาจารย์ประจาสาขาวิชาต่อเป้าหมายของหลักสูตร
๒.๓ กาหนดให้นักศึกษาทาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
เมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยใช้ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คนและควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน

๕๖

มคอ. ๒

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนาหลักสูตร เพื่อทาการ
ทวนสอบผลการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
จากสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ผลการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อกาหนดปัญหาและพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

๕๗
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ภาคผนวก

๕๘
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เอกสารหมายเลข ๑
คาอธิบายรายวิชา

๕๙
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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
จานวน ๑๕ หน่วยกิต
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Foreigners
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ระบบเสียง ถ้อยคาและประโยคที่ใช้ในการสื่อสารภาษาไทย
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
Syntax, phonology, morphology and sentences used in Thai language
communication, practice in listening, speaking, reading and writing skills.
๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Thai for Academic Purpose
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การใช้ภาษาไทยเชิงวิชาการ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
Use of Thai language for academic purposes, practice in listening,
speaking, reading, and writing skills, Thai writing skills for academic purposes.
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานในการสนทนาตามสถานการณ์
และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and English language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, basic English
language usage for conversations in different situations and social occasions.

๖๐
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๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
Academic English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิชาการ การฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์ของผู้เรียน
Development of knowledge and English language usage skills for
academic communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills
which will create a bridge to the learner’s field of study.
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
English for Occupation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ในการทางาน การสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงาน
Development of knowledge and English language usage skills for careers,
practice in listening, speaking, reading, and writing skills at work, job interviews,
completing job application forms, and writing job application letters.
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Vietnamese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรเวียดนาม ระบบสัทอักษรภาษาเวียดนาม การใช้
ภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Vietnamese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
Vietnamese characters, the Vietnamese phonetic alphabet system, using basic
Vietnamese language for conversations in various situations and social occasions.
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๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรจีน ระบบสัทอักษรภาษาจีน การใช้ภาษาจีนใน
ระดับพื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Chinese language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing
Chinese characters, the Chinese phonetic alphabet system, using basic Chinese
language for conversations in various situations and social occasions.
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Lao for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน วิธีการเขียนตัวอักษรลาว ระบบสัทอักษรภาษาลาว การใช้ภาษาลาวใน
ระดับ พื้นฐานตามสถานการณ์และตามโอกาสทางสังคม
Development of knowledge and Lao language usage skills for
communication, practice in listening, speaking, reading, and writing skills, writing Lao
characters, the Lao phonetic alphabet system, using basic Lao language for
conversations in various situations and social occasions.
.
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๓(๓-๐-๖)
Human and Multicultural Society in
the Greater Mekong Subregion
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
วิวัฒนาการของการอยูร่ ่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม รวมถึงสังคมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดารงชีวิตของ
ประชากร ความสัมพันธ์ขององค์การระหว่างประทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
The evolution of living together in a multicultural society and the
society of the Greater Mekong Subregion in terms of its physical, economic, social, and
cultural aspects that are related to the lives of its people, the relationships of the
international organizations in the Greater Mekong Subregion , factors influencing
๖๒

มคอ. ๒

changes, impacts and important issues affecting the development of the Greater
Mekong Subregion.
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา
๓(๓-๐-๖)
Morality, Ethics, and Leadership
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นา ทฤษฎีและพฤติกรรมเชิง
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม คุณสมบัติของผู้นาที่ดี คุณลักษณะของผู้นาที่พึงประสงค์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้นา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้นา
General knowledge of morality, ethics, and leadership, theories and
moral behavior, ethics, ethical leadership, attributes of good leaders, desirable
characteristics of leaders, the development of morality and ethics for leaders, the
promotion of morality and ethics for leaders
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
๓(๓-๐-๖)
Science and Technology in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการ ดารงชีวิต
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
General knowledge in science and technology, scientific skills and
processes, solving problems with the scientific method, science and technology in
relation to living, biotechnology, nanotechnology, forensic science, scientific and
technological advances and their effects.
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓(๓-๐-๖)
Mathematics and Logic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมายและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ จานวนและตัวเลข การใช้เหตุผล ความมี
เหตุมีผล การจัดลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติพื้นฐานในการดารงชีวิต
Definitions and the development of mathematics, numbers and
numerals, reasoning, rationality, permutation, combination, probability, and basic
statistics for daily life.
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๑.๔ กลุ่มวิชาวิชาสหศาสตร์
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Information, Media, and Information Technology Literacy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความสาคัญ และบทบาทของสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือช่วย
ค้นสารสนเทศ การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศที่ได้รับ การจัดทาโครงเรื่องและการเขียน
เพื่อนาเสนองานทางวิชาการ การอ้างอิง การรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
Importance and role of information, media, and information technology,
information access and information sources for retrieval, use of information technology
and information searching tools, evaluation of information sources and information
gained, making outlines and writing for academic presentations, citing, information,
media, and information technology literacy, use of information ethically and legally.
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
๓(๒-๒-๕)
Health, Sport, and Aesthetics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ร่างกายของมนุษย์ การทางานของระบบอวัยวะต่างๆ พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงวัย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้มีสุขภาวะที่ดีตามวัย โดยเน้นกลุ่มวัยรุ่น สุขภาพอนามัย
เพศศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ การรับรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม การวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้
สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
The human body, functions of the organ systems, the development of
humans in different age groups, maintaining good physical and mental health at
different ages, especially among teenagers, health, sex education, consumption
behaviour, exercises for improving health, perception and experience of aesthetics in
nature, art and culture, the analysis of the aesthetic value and the application of
aesthetics for improving the quality of life.
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๓๓ หน่วยกิต
๓๐๑๐๒๒๐๑ หลักรัฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Principles of Political Science
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสาขาวิชา
อื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างอานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Frameworks and approaches of political science, the relationship
between political science and other related fields, the relationship between state and
people, the relationship between power and laws, political process, government,
parliament, political parties, interest groups, rights and political ideology as well as
international relations.
๓๐๑๐๒๒๐๒ หลักรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Principles of Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ขอบเขตและพัฒนาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด แนวปฏิบัติ ระบบการ
บริหาร และระบบราชการ กระบวนการหรือหน้าที่ต่างๆของนักบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
กับการบริหาร
Scopes and development of public administration, political theories,
concepts, regulations, management systems and bureaucracy systems, processes or
responsibilities of administrators, and relationship between organization and
administration.
๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓(๓-๐-๖)
Constitution
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๑๒๐๕ กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 3 0 1 1 1 2 0 5 Introduction of Public Law or has been
approved by lecturer
ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย หลักการแบ่งแยกอานาจและถ่วงดุล
อานาจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
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โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทย ระบบพรรคการเมืองและระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ไทย
Meanings and types of constitutions, concepts of rights and freedom;
principles of protection of rights and freedom;democracy; rules of law; the theory of
the separation of power;the principle of the supremacy of the constitution; the
structure and contents of Thai Constitution; the political party system; the election
system under Thai Constitution
๓๐๑๐๒๒๐๓ เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
๓(๓-๐-๖)
Economics and Public Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค
บทบาทของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ทางการคลังและงบประมาณของไทย
Concepts, theories, principles and approaches of microeconomics and
macroeconomics, roles of government on economy, public finance and budgeting,
public debt, policies and principles related to public finance and budgeting,
management of the government’s incomes and revenues, types and processes of
budgeting, analytical techniques and budget preparation as well as problems and
obstacles in finance and budgeting in Thailand.
๓๐๑๐๒๒๐๔ ระบบบริหารราชการไทย
๓(๓-๐-๖)
Thai Bureaucratic Administration System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ปรัชญา ทฤษฏี แนวคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการ
ไทยในอนาคต
Philosophy, theories, concepts, processes, values, systems and evolution
of the Thai bureaucratic administration, factors in environments, society, economy and
politics, problems and obstacles, guidelines for solving and improving the Thai
bureaucratic administration, reform of the Thai bureaucratic system, and trends of the
Thai bureaucratic administration in the future.
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๓๐๑๐๒๒๐๕ การเมืองและการปกครองของไทย
๓(๓-๐-๖)
Thai Politics and Bureaucracy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
โครงสร้างการปกครองของไทย สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของพลเมือง สถาบันทางการเมือง
กระบวนการทางการเมือง กลุ่มธุรกิจและกลุ่มอิทธิพล นโยบายการปกครอง ประเด็นต่างๆ ในด้าน
การเมืองการปกครองของไทย ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล การคอร์รัปชั่น การรวมอานาจและ
การกระจายอานาจในการบริหาร รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง อานาจ
นิยมในระบบการเมืองการปกครองไทย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
The evolution of Thai politics and bureaucracy after the Siamese
revolution of 1932, structure of Thai bureaucracy, rights, freedom and citizenship
responsibilities, political institutions, political processes, business groups and pressure
groups, bureaucratic policies, various issues related to Thai politics and bureaucracy
such as instability of government, corruptions, administrative centralization and
decentralization, constitutions, political parties and parliamentary system, election,
authoritarianism in the Thai political and bureaucratic system, and political
participation.
๓๐๑๐๒๒๐๖ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
๓(๓-๐-๖)
Thai Administration and Local Government
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการปกครอง หลักการ ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น
โครงสร้างและการจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น แนวโน้มการจัดองค์กรท้องถิ่นและแนวทางในการ
แก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิน่ กับการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
Definitions, concepts, theories of government, principles, types of local
organizations and local governmental management, trends of organizational
management and tendencies of solving relationships between local governments,
regional governments and the central government, problems and impacts on social
and democratic development of Thailand in the present.
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๓๐๑๐๒๒๐๗ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓(๓-๐-๖)
Public Policy and Planning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการวางแผน หลักการและมาตรการเชิงนโยบายในรูปแบบ
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อนโยบาย และผลกระทบของนโยบายสาธารณะและการวางแผน
The concepts and theories regarding public policy and planning;the
public policy process;the relationships between policy and planning;the principles and
the policy measures in various formats;the environments that affect policy and the
impact of public policy and planning.
๓๐๑๐๒๒๐๘ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในระบบราชการ
Definitions, evolution, concepts of human resources management,
processes of human resource management, environmental factors affecting human
resources management, and human resource management in the bureaucracy.
๓๐๑๐๒๒๐๙ องค์การและการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
Organization and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัด
องค์การ การกาหนดอานาจหน้าที่ในองค์การ หลักการจัดการและหน้าที่สาคัญๆของการจัดการ เช่นการ
วางแผน การจัดอัตรากาลังการอานายการการประสานงาน และการควบคุมงาน เป็นต้น
Definitions, models, concepts and theories related to organizations,
principles and methods of organizational management, formulation of authority in an
organization, management principles and crucial tasks of management; namely,
planning, manpower management, supervising, coordination and control.

๖๘

มคอ. ๒

๓๐๑๐๒๒๑๐ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
Comparative Local Government and Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่นสากล เปรียบเทียบ
แนวความคิด หลักการเป้าหมายในการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างการจัดองค์การ และอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น และ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองในประเทศต่างๆ
Compare political and governmental systems, various local governments
internationally, a comparison of concepts, principles, target goals of local governments
including organizational management structures, and authorities and responsibilities of
local governments; furthermore, to examine the relationship between the central
government and the local government, and development of politics and governments
in various countries.
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสาคัญ การจัดทา
การใช้ การยกเลิก การตีความและกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาเฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
General knowledge about law, including, types, importace of operation,
usage, cancle , interpretation ,and just procedure, ect; study civil and commercial law,
criminal law; civil and criminal procedure in specific basic knowledge
๓๐๑๐๒๓๐๑ สาธารณะการวิเคราะห์นโยบาย
๓(๓-๐-๖)
Public Policy Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักการ เทคนิคในกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
Principles andtechniques in public policy analysis from policy
formulation to policy implementation,policy monitoring and evaluation;public policy
analysis model; the analysis of problems and the impact of public policies.
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๓๐๑๐๒๓๐๒ พฤติกรรมองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Organizational Behavior
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการ การสร้างขวัญและกาลังใจการพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล และพฤติกรรมในระดับกลุ่ม
Human behaviors in organizations, definitions, concepts, theories and
development, morale and willpower support, development of human behaviors in
organizations, behaviors in individual level and group level.
๓๐๑๐๒๓๐๓ การจัดการงบประมาณของรัฐ
๓(๓-๐-๖)
Public Budgetary Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย แนวคิด การจัดการงบประมาณของรัฐ รูปแบบ ประเภทการจัดการ
งบประมาณกระบวนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณ
Definitions, concepts, public budgetary management, forms, types of
budget management, decision-making processes, and relationship between policy
administration and politics and budget.
๓๐๑๐๒๓๐๔ ภาวะผู้นาและคุณธรรมสาหรับนักบริหาร
๓(๓-๐-๖)
Leadership and Moral Principles for Administrators
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมายและความสาคัญ รูปแบบของภาวะผู้นา บทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นา
คุณลักษณะของภาวะผู้นาที่ดี การเสริมสร้างภาวะผู้นา ภาวะผู้นากับการตัดสินใจความรับผิดชอบทาง
สังคมสาหรับนักบริหาร หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การรับผิดชอบของนักบริหาร แนวทางการ
พัฒนาคุณธรรมของนักบริหาร
Definitions, importance and types of leadership, roles of leadership,
attributes of good leadership, enhancement of leadership, leadership and decisionmaking, responsibilities for social administration, good principles of the country
administration, responsibilities of administrators, procedures for the development of
administrators’ moral principles.
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๓๐๑๐๒๓๐๕ การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
๓(๓-๐-๖)
Planning and Project Evaluation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน ประเภทของแผน ข้อดีข้อเสียของ
การวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผน การจัดทา
โครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลโครงการ
Meaning of the planning;planning process;the type of plan;pros and
cons of the plan;characteristics of a good planning;an analysis of the environment that
affects planning;preparation of the project;operating planningtechniques, and
evaluating the project.
๓๐๑๐๒๓๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
Methodology of Public Administration Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย หลักการ การกาหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การตั้งสมมติฐานการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย
Definitions, principles, problem formulation, literature reviews and
related theories, research hypothesis, research designs, data collection, data analysis
and research reports writing.
๓๐๑๐๒๓๐๗ แรงงานสัมพันธ์
๓(๓-๐-๖)
Labor Relations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักการ กฎหมาย และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐ
การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบการ สหภาพแรงงาน การ
ร่วมเจรจาต่อรอง
Principles, laws and labor relations administration, roles of employers,
employees and states; imposing disciplinary measuresagainst employees, conflict
resolution in a workplace, labor unions, and participation in negotiations.
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๓๐๑๐๒๓๐๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Human Resource Development
Course Condition : None
ความหมายความสาคัญแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเภทการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เช่นการศึกษา การฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารการพัฒนาอาชีพในสายงานการทางาน
เป็นทีม
Definitions, importance, concepts, and theories of human
resourcedevelopment, types of human resource management, including education,
development training for administrators, and career development as teamwork.
๓๐๑๐๒๓๐๙ การพัฒนาองค์การ
๓(๓-๐-๖)
Organizational Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงในองค์การเครื่องมือ
การพัฒนาองค์การ การทางานเป็นทีม ผู้นาการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ
Definitions, concepts, theories of organizational development, changes
in organizations, tools for organizational development, teamwork, leaders for changes,
and future trends of organizational development.
๓๐๑๐๒๓๑๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
Seminar in Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ประเด็นร่วมสมัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อมาปฏิบัติการสัมมนา การเขียนรายงาน
อย่างเป็นระบบ การค้นหาสภาพปัญหา การนาเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและ
คาแนะนาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
To explore contemporary issuesin public administration selected for
seminar presentations, systematic writing of reports, research regarding problems,
presentation of research projects under the supervision of the instructor and the
supervisor.
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๓๐๑๐๒๓๑๑ การบริหารการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
Development Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
กระบวนการบริหาร หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา การพัฒนาระบบ
บริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
Administrative processes, principles and theories of development
administration, development of administration systems, roles of administrative systems
in the development of country, relationship and surrounding factors affecting the
development of country and the locality.
๓๐๑๑๑๔๐๔ กฎหมายปกครอง
๓(๓-๐-๖)
Administrative Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติหลักวิธีสารบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คาสั่งทาง
ปกครองการพิจารณาเรื่องทางปกครองอานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
คาสั่งทางปกครองการขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หลักการสาคัญของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักความรับผิดของฝ่าย
ปกครอง หลักความรับผิดทางปกครองในแนวคาพิพากษาของศาลไทยความแตกต่างระหว่างความรับผิด
ทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่ง แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการวิธีการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ หลัก
ทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทาทางปกครอง ผลบังคับของ
คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร แนวคิด โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
ศาลปกครอง หลักการสาคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงการนั่ง
พิจารณาคดีชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคาพิพากษา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
Substantive and procedural principles of administrative law relating to
administrative acts; administrative order; administrative procedure; discretionary power;
internal control of administrative acts; revocation of administrative acts; request for
retrial; administrative execution and committee on administrative procedure. Key
principles of the law on liability for wrongful acts of officials, principles of
responsibility of administrators, principles of administrative liability according to Thai
court’s judgment, differences between administrative liability and civil liability;concept
on providing people the rights of official information inspection; process to access to
official information under Official Information Act;general principles and important
๗๓
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characteristics of administrative law; administrative organs; administrative act; legal
effect of administrative act; revocation of administrative act; administrative execution;
procedures performed by administrative officials; public service; administration of state
organs; concepts, structure and jurisdiction of administrative court; principles of
administrative procedure; fact searching, hearing, sentencing and executing a judgment
under the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court
Procedure
๓๐๑๑๑๔๐๒ กฎหมายอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญาโทษและวิธีการเพื่อความปลอด
ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทาความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
และ ๓
General principles of criminal law; application of criminal law;
punishments and measures of safety; criminal liability; criminal attempt; principals and
supporters; concurrence of offences; recidive; prescription; laws applicable to petty
offences under the Penal Code, part I; legal principles of criminal offenses under
thePenal Code, Part II and III
๓๐๑๑๑๔๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓(๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา หลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ
การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ และภาค
๒ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคาพิพากษา และคาสั่งการอุทธรณ์และฎีกา การ
บังคับตามคาพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๓ ,๔ ,๖ และ ๗
Legal provisions of criminal prosecution;general principles; authority of
inquiry officials and courts; summons and warrant; arrest; custody; detention; search;
autopsy; civil litigation relating to criminal case; as provided in part i and ii of the
Criminal Procedure Code; criminal prosecution; preliminary hearing trial; adjudication
and court decree; appeals to the Court of Appeal and the Supreme Court;
๗๔
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enforcement of judgment; costs; pardon; commutation, as provided in the division 3, 4,
6 and 7of the Criminal Procedure Code
๓๐๑๑๑๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน
๓(๓-๐-๖)
Evidence Law
รายวิชาที่ต้อ งเรียนมาก่อน : ๓๐๑๑๒๑๙ กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ ง ๑ และ
๓๐๑๑๒๒๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Condition: 30111219Civil Procedure Law I and 3011219 Criminal
Procedure Law I or has been approved by lecturer
ลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การรับ
ฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยานผู้เชี่ยวชาญ ข้อสันนิ ษฐานของกฎหมายและ
หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
General principles of gathering evidence in court for both civil and
criminal cases; the admissibility and exclusion of evidence; hearsay evidence; expert
witness; legal presumptions; burden of proof,under the Code of Civil Procedure and
the Code of Criminal Procedure
๓๐๑๐๒๔๐๑ สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Statistics for Social Science Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิดหลักการ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติสาหรับงานวิจัย
Concepts, principles, methods of statistics, descriptive statistics,
preliminary statistical analysis, procedures, and statistical techniques used in social
science research and application of ready-made programs in statistic research.
๓๐๑๐๒๔๐๒ การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
๓(๓-๐-๖)
Local Services Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิด หลักการ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะ
กระบวนการ ขั้นตอน วิธกี ารจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดบริการสาธารณะ
Concepts, principles, tasks of local organizations, public service
management; procedures, methods of local public service management, local wisdom,
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problems and obstacles, and procedures of problem-solving in public service
management.
๓๐๑๐๒๔๐๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านการจัดการสานักงาน
๓(๒-๒-๕)
Programming Applications for Office
(Applied Computer Programs for Office Management)
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ระบบงานในสานักงาน การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสานักงาน
อัตโนมัติ
To study work systemsin offices and applications of ready-made
computer programs for automated office management.
๓๐๑๐๒๔๐๔ การบริหารเชิงกลยุทธ์
๓(๓-๐-๖)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เทคนิค เครื่องมือในการประเมินผลและติดตามผล
การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี
Process of strategic management, investigations and environmental
analysis both inside and outside of organizations, implementing the strategic planning
into practice, techniques, tools of evaluation, and monitoring the strategic
management, and good administrative management.
๓๐๑๐๒๔๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
English for Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านการวิเคราะห์และตีความงานเขียนและตัว
บททางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจนศัพท์และแนวคิดรวมถึงสานวนภาษาอังกฤษที่สาคัญในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ฝึกหัดการใช้ศัพท์และสานวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูดฝึกหัดการเขียนย่อความ
เรียงความการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
An understanding of how to apply English skills for critical reading and
interpretation of writings and texts in public administration including vocabulary and
concepts as well as important English expressions in public administration; furthermore,
to practice in using vocabulary and expressions for writing and speaking, summary
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writing practice, and discussion of various academic issues related to public
administration in English.
๓๐๑๐๒๔๐๖ นวัตกรรมการบริหาร
๓(๒-๒-๕)
Administrative Innovation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
แนวคิดนวัตกรรมการบริหาร ขอบข่ายนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร ขั้นตอน
การสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เน้นการสารวจ เสาะหาภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษานวัตกรรมการ
บริหารของกลุ่มอาเซียน
Concepts of administrative innovation, scopes of administrative
innovations of state organizations, private organizations, state enterprises, and local
organizations, knowledge management of administrative innovations, steps of building
and spreading innovations with emphasis on surveying, searching of local wisdom, and
to study of ASEAN innovative administration.
๒.๓ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๗
หน่วยกิต
๓๐๑๐๒๙๐๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
๒(๐-๙๐-๐)
Preparation forProfessional Experience in Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
Course Condition : None
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มที ักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
Activities to prepare the learners prior to the professional experience
training in terms of perception, characteristics, and opportunities for employment;
learner’s skills development of moral principles, ethics, knowledge skills, interpersonal
relationship skills, and responsibilities; numerical analysis skills as well as use of
information and technology.
๓๐๑๐๒๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
๕(๐-๔๕๐-๐)
Professional Experience in Public Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านการเรียนรายวิชา ๓๐๑๐๒๙๐๑ การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Course Condition : Preparation for Professional Experience in Public
Administration
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัด
ให้มกี ารปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปัญหาที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Practice of professional experience in public administration under the
supervision of advisors by applying knowledge in both theory and practice to real
situations; providing the learner with orientation related to details of professional
experience, and with post-orientation for discussions on the problems encountered in
the professional experience training and for suggestions about successful problemsolving trends.

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
สาขาวิชา ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
Free Electives
๖
Credits
Students are able to choose subjects available at Nakhon Phanom University or
choose from other educational institutions no less than 6 credits by the approval of
curriculum or program except in general education section.

๗๘

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๒
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล นายสาราญ วิเศษ
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๖๑๒-๐๐๓๐-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๘ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ฯ
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๑๔ ปี
๑ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาทั่วไป

ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ .ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ .ศ.๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน (จานวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์/ภาค)
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สาราญ วิเศษ.(๒๕๖๐).กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน. วารสารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๑๖(หน้า ๓๘ – ๕๒).
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
Wised, S. & Dechakhamphu, K. (2014). The Characteristics of Customers’
Desired Services with respect to the Logistics Services in Truck
Transportation Sector. Oral Presentation for the International The 10th
National and International Social Science Symposium “Social Innovation
for Sustainable Development in ASEAN Community “on 15 January 2014
at Kasalong Room, Wiang Inn Hotel, Muang District, Chiang Rai Province.
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๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายสาราญ วิเศษ)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล -นางกชกร เดชะคาภู
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๐๓-๐๐๑๒-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๑๔ ปี ๑
เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป

ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ .ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ .ศ.๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๔๕๐
๔๕๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(๒๕๖๐) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
พื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะกลางแม่น้าโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕
หน้า ๓๔๗ – ๓๖๐.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(๒๕๖๐).การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษา
ตาบลยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, ๖(๒) หน้า ๘๖ –
๑๐๗ .
ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชคาภู.(๒๕๕๙). การประเมินมูลค่าน้าชลประทานโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๑๑(๒),หน้า ๓๙-๔๖.

๘๒

มคอ. ๒

๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
Wised, S. & Dechakhamphu, K. (2014). The Characteristics of Customers’ Desired
Services with respect to the Logistics Services in Truck Transportation
Sector. Oral Presentation for the International The 10th National and
International Social Science Symposium “Social Innovation for
Sustainable Development in ASEAN Community “on 15 January 2014 at
Kasalong Room, Wiang Inn Hotel, Muang District, Chiang Rai Province.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่นๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางกชกร เดชะคาภู)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๘๓

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๖ ปี ๓ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

ปีที่สาเร็จ
พ .ศ.๒๕๕๒
พ .ศ.๒๕๔๒

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(๒๕๖๐).การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษา
ตาบลยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, ๖(๒) หน้า ๘๖ –
๑๐๗ .
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
จุฑาลักษณ์ แสนโท, จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ดาริสุ. (๒๕๖๐). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค ๔.๐” ครั้งที่ ๑. (หน้า ๓๘๔-๓๙๘).
กรุงเทพฯ : สถาบันรัชต์ภาคย์.
Jarukanya Udanont.(2014). Building citizenship towards people for promoting the
participation in formulation public policy. The 10th International
Conference on Humanities & Social Sciences 2014. 20th- 21st November
2014, Khon Kaen, Thailand,(P. 936-946). Khon Kaen : Khon Kaen
University.
๘๔

มคอ. ๒

๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๘๕

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล นายอาทิตย์ ผดุงเดช
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๘๐๑๓-๐๐๒๖-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ สัญญาจ้างเลขที่ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง
ปัจจุบัน ๑ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารรัฐกิจ
พ .ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
พ .ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
พ .ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๕๖๐
๔๓๒
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
นายอาทิตย์ ผดุงเดช.(๒๐๑๖).หลักการทางจิตวิทยาในรัฐประศาสนศาสตร์: การทบทวน
วารสารทางรัฐประศาสนศาสตร์.การประชุมวิชาการ Thailand National Conference on
Psychology: Empowerment People in the World of Change ๒๐๑๖. ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หน้า ๘๑-๙๗).
นายอาทิตย์ ผดุงเดช.(๒๐๑๔).ความเป็นอิสระทางการคลังท้องถิ่น: การทบทวนที่มาและ
ความสาคัญ.การประชุมวิชาการ The 2nd KhonKaen University International Conference on
Public dministrationGlobalization & New Public Services” (หน้า ๑๑๖-๑๘๐).
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายอาทิตย์ ผดุงเดช)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๘๖

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล นายกาญ ดาริสุ
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๙๙-๐๐๒๓-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๓ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๗ ปี ๕ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
พ .ศ.๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยราคาแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
พ .ศ.๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยรังสิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มี
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
จุฑาลักษณ์ แสนโท, จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ดาริสุ. (๒๕๖๐). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค ๔.๐” ครั้งที่ ๑. (หน้า ๓๘๔-๓๙๘).
กรุงเทพฯ : สถาบันรัชต์ภาคย์.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายกาญ ดาริสุ)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๘๗

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๖๐๖-๐๐๒๘-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๑ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๙
ปี ๕ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
พ .ศ.๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราคาแหง
ครุศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร์
พ .ศ.๒๕๔๖
สถาบันราชภัฏสกลนคร
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มี
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
มุทุดา แก่นสุวรรณ, กชกร เดชะคาภู และสมพล คาสุข. (๒๕๕๖). การศึกษา
ศักยภาพและความพร้อมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดชายแดน.การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ หน้า ๗๕ -๗๘.
นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.
๙.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๙.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางมุทุดา แก่นสุวรรณ)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๘๘

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ .ชื่อ นามสกุล – นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
๒ .เลขประจาตัวประชาชน ๓-๓๕๐๔-๐๐๕๐-xxxx
๓ .ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ สัญญาจ้างเลขที่ .สัญญาเลขที่ ก๑๒๑/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๕ เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก .วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๒ ปี ๑ เดือน
๖ .คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (.รป.ด)
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (.พบ.ม)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ(.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (.วท.บ)

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารการศึกษา
พืชศาสตร์

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

ปีที่สาเร็จ
พ .ศ.๒๕๕๕
พ .ศ.๒๕๔๑
พ .ศ.๒๕๓๐
พ .ศ.๒๕๒๓

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีแลอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเกษตรบางพระ

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (๒๕๕๘). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธรวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๑๔(๓๓) กันยายน-ธันวาคม
๒๕๕๘.
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
- ไม่มี
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๘๙

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ .ชื่อ นามสกุล – นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
๒ .เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๐๐๑-๐๑๖๐-xxxx
๓ .ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ .สัญญาจ้างเลขที่ สัญญาเลขที่ ก๑๑๐/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๕ .เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๑๒ ปี
๕ เดือน
๖ .คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาสังคม
บริหารธุรกิจ

ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
พ .ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ .ศ.๒๕๔๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ .ศ.๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๗๐
๔๕๐
๒๗๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
อภิกนิษฐา นาเลาห์ .(๒๕๕๗) .การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน บ้านนากระเสริม หมู่ ๑๐ ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม .การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖
”อพลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซี่ยน“ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า ๑๔-๒๔.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๙๐

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล – นายวรวุฒิ อินทนนท์
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๐๕-๐๐๐๓-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เริ่มปฏิบัติงานตาม คาสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๓๖ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ .ศ.๒๕๓๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๒๔ ปี
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
พ .ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จิตวิทยาการศึกษา
พ .ศ.๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิตวิทยาและการแนะแนว พ .ศ.๒๕๓๕ วิทยาลัยครูสกลนคร

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Inthanon, W. & Thongyot, S. (2014). The Creation of a Model for the
behavioral Development of Logistics Personnel in Truck Transportation
Sector. PROCEEDINGS The 10th National and International Social
Science Symposium “Social Innovation for Sustainable Development in
ASEAN Community” 15 January 2014 School of Social Science,
Chiangrai Rajabhat University, Thailand. P.58-65.
กมลชนก ศรีวงศา, วรวุฒิ อินทนนท์, และประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์. (๒๕๕๘). ความสัมพันธ์
ระหว่างแบบผู้นากับการจัดการความขัดแย้งของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ๕(๓), ๗๙-๘๘.
นิศาชล บุตรศรีรักษ์, วรวุฒิ อินทนนท์, และประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์. (๒๕๕๘). สภาพ ปัญหา
แนวทางแก้ปัญหาและผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๒๒. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๑๔(๓๓),

๙๑

มคอ. ๒

๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
วรวุฒิ อินทนนท์. (๒๕๕๗). ผลของการสวดมนต์ต่อความเครียดของนักศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ “พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซี่ยน” วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร๕๐พรรษามหา
วชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า ๑๔๗-๑๕๖.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายวรวุฒิ อินทนนท์)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙๒

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ ชื่อ นามสกุล – นางสาวเขมิกา ทองเรือง
๒ เลขประจาตัวประชาชน ๓-๖๕๐๗-๐๐๓๓-xxxx
๓ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ สัญญาจ้างเลขที่ .สัญญาเลขที่ ก๑๒๒/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๕ เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๒ ปี ๑ เดือน
๖ คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์ พ .ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นโยบายสาธารณะ พ .ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบัญชี
พ .ศ.๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
ภาระงานในหลักสูตร
๒๕๕๙
๒๗๐
๔๕๐
๒๕๕๘
๒๗๐
๔๕๐
๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เขมิกา ทองเรือง. (๒๕๕๘). การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ .วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๑๔(๓๓)
เขมิกา ทองเรือง. (๒๕๕๙). การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
นครพนม .วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ,๑๕(๓๔).
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
- ไม่มี
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางสาวเขมิกา ทองเรือง)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๙๓

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล –นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๐๖-๐๐๐๓-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๑๐๑๓๖ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๔ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ๖
ปี ๑ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา
แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา
นาฏยศิลป์

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๔

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๔๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มี
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ์. (๒๕๕๙). การรับรู้และการนาเสนอภาพตัวแทน
ของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔ (หน้า ๑๙๘๒๑๐). อุบลราชธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏ
อุบลราชธานี.
Siriyaporn Saleepun. (2013). Pu Thala: Beliefs and Social Construction-The
Sacred Land of Phuthai People in Renunakorn. In Proceedings of
the 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in
GMS: Energy, Environment and Social Issues (pp. SD17-1-17-5).
Mandalay Myanmar: Asian Institute of Technology.
๙๔

มคอ. ๒

๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙๕

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล - นายวิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๕๐๐๕-๐๐๕๔-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๑๐๐๐๑ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๓ ปี ๔ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชา
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รัตนากร โคตรประทุม, อภิกนิษฐา นาเลาห์ และวิสิฏฐ์ คิดคาส่วน. (๒๕๕๙). กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ. ๑๐(๓). หน้า ๑๐๔-๑๑๒.
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน, คณิน เชื้อดวงผุย,ทิฆัมพร สิงโตมาศ และอนุชิต สิงห์สุวรรณ. (๒๕๕๙).
การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็น
แหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตาบล
ท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔ (หน้า ๒๒๓-๒๓๗).

๙๖

มคอ. ๒

๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายวิสิฏฐ์ คิดคาส่วน)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙๗

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ นามสกุล - นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๕๑๔-๐๐๐๐-xxxx
๓. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔. เลขที่ประจาตาแหน่ง ๓๐๐๕๒ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๑ ปี ๙ เดือน
๖. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๑

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๗. ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (๒๕๕๖). การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขอนยาง ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ๑(๓). หน้า๒๐๕-๒๑๖.
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ์. (๒๕๕๙). การรับรู้และการนาเสนอภาพตัวแทนของ
ชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔ .หน้า ๑๙๘-๒๑๐.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี

๙๘

มคอ. ๒

๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙๙

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ .ชื่อ นามสกุล - นายเจษฎา ไชยตา
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๙๙-๐๐๒๐-xxxx
๓ .ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ .เลขที่ประจาตาแหน่ง ๐๑๖๗ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๗ ปี ๙ เดือน
๖ .คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน
กฎหมาย

๗ .ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๒

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ไม่มี
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
บุญเลิศ โพธิ์ขา และเจษฎา ไชยตา.(๒๕๕๘).สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร.การประชุม
วิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ความปลอดภัยต่อ
เดิน-จักรยาน ครั้งที่ ๓. (หน้า ๓๘ – ๔๘).กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายเจษฎา ไชยตา)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐๐

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ .ชื่อ นามสกุล - นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๓-๔๘๙๙-๐๐๐๕-xxxx
๓ .ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ .เลขที่ประจาตาแหน่ง - สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
สัญญาจ้างเลขที่ ก๓๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๔ ปี ๗ เดือน
๖ .คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
กฎหมาย
กฎหมาย

๗ .ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๒๘

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-

๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน.(๒๕๖๐).การเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย ๔.๐.การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
บริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ ๔หัวข้อ“การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศ
ไทย ๔.๐”, (หน้า ๑๒๖๘-๑๒๘๒.) ขอนแก่น :วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(นายสุรศักดิ์ แสนพรหม)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐๑

มคอ. ๒

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑ .ชื่อ นามสกุล - นางสาวสุภธิดา สุกใส
๒. เลขประจาตัวประชาชน ๑-๔๐๙๙-๐๐๔๗-xxxx
๓ .ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
๔ .เลขที่ประจาตาแหน่ง ๓๐๐๕๐ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุเมื่อ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๙ สัญญาจ้างเลขที่ ก๑๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
๑ ปี ๖ เดือน
๖ .คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
กฎหมายอาญา
กฎหมาย

ปีที่สาเร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๔

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗ .ภาระงาน
ปีการศึกษา
๒๕๕๙

สรุปภาระงานสอน
ภาระงานเดิม
๒๗๐

ภาระงานในหลักสูตร
๔๕๐

๘. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
๘.๑ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๘.๒ บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
สุภธิดา สุกใส. (๒๕๖๐).สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์พ.ศ.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and
Economics National and International Conference 2017 (RTBEC 2017)
หัวข้อ “Business Challenges 2025”,(หน้า ๒๙๑-๓๐๗). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน.(๒๕๖๐).การเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย ๔.๐.การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
บริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ ๔หัวข้อ“การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศ
ไทย ๔.๐”, (หน้า ๑๒๖๘-๑๒๘๒.) ขอนแก่น :วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.

๑๐๒

มคอ. ๒

๘.๓ ตารา/หนังสือ
- ไม่มี
๘.๔ ผลงานอื่น ๆ
- ไม่มี
รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวสุภธิดา สุกใส)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐๓

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๓
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตรามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

๑๐๔

มคอ. ๒

๑๐๕

มคอ. ๒

๑๐๖

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๔
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

๑๐๗

มคอ. ๒

๑๐๘

มคอ. ๒

๑๐๙

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๕
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

๑๑๐

มคอ. ๒

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ
๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก
๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๙๔ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖ หน่วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
๑.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๓ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๙๔ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๓๓ หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
๕๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ
๓๖ หน่วยกิต
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก
๑๘ หน่วยกิต
๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๗ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต

๑๑๑

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
ปรับชื่อกลุ่มวิชา
และจานวนหน่วยกิต
ในแต่ละกลุ่มวิชา

มคอ. ๒

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ประจาหลักสูตร(เดิม)
นายสาราญ วิเศษ
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
นางกชกร เดชะคาภู
นายทินวุฒิ วงศิลา
นางสาวพนิฐา ยงพิทยาพงศ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร(ใหม่)
นายสาราญ วิเศษ
นางกชกร เดชะคาภู
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
นายอาทิตย์ ผดุงเดช
นายกาญ ดาริสุ

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา

๓๐๐๐๑๑๐๑
๓๐๐๐๒๑๐๑
๓๐๐๐๒๑๐๒
๓๐๐๐๒๑๐๓
๓๐๐๐๓๑๐๑

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

๓ (๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๓๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
๓๐๐๐๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
๓๐๐๐๒๑๐๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
๓๐๐๐๒๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
๓(๒-๒-๕)
วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ ๓ หน่วยกิต
๓๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
๓(๒-๒-๕)

๑๑๒

หมายเหตุ

คงเดิม
ปรับเปลี่ยนลาดับ
ปรับเปลี่ยนลาดับ
ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนรายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรายวิชา
เปลี่ยนรายวิชา
ปรับเพิ่ม

มคอ. ๒

๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๑ อาเซียนศึกษา
๓๐๐๐๔๑๐๒ คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
๓๐๐๐๔๑๐๓ ศิลปะการสื่อสารและการนาเสนอ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๓๐๐๐๕๑๐๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๓๐๑๐๒๓๐๑ หลักรัฐศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๐๒ หลักรัฐประศาสนศาสตร์

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

วิชาบังคับเพิ่มสาหรับนักศึกษาไทย ๓ หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียน ๑ รายวิชา
๓๐๐๐๓๑๐๑ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๓๐๐๐๓๑๐๓ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๐๐๐๔๑๐๔ มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมฯ
๓๐๐๐๔๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นา

ปรับเพิ่ม
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรายวิชา
เปลี่ยนรายวิชา
ปรับลดรายวิชา

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓๐๐๐๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
๓๐๐๐๕๑๐๒ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
๑.๔ กลุ่มวิชาสหศาสตร์
๓๐๐๐๖๑๐๑ การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓๐๐๐๖๑๐๒ สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
๓๐๑๐๒๒๐๑ หลักรัฐศาสตร์
๓๐๑๐๒๒๐๒ หลักรัฐประศาสนศาสตร์

๑๑๓

๓(๓-๐-๖)

คงเดิม

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

คงเดิม
ปรับลดรายวิชา
ปรับเพิ่มกลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชาใหม่

๓(๒-๒-๕)

เพิ่มรายวิชาใหม่

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา

มคอ. ๒

๓๐๑๐๒๓๑๓ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
๓๐๑๐๒๓๑๖ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๑๑๒๒๘ รัฐธรรมนูญ
๓๐๑๐๒๒๐๓ เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๐๓ ระบบบริหารราชการไทย
๓๐๑๐๒๔๐๙ การเมืองการปกครองไทย
๓๐๑๐๒๓๐๔ การปกครองท้องถิ่นไทย

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๐๕
๓๐๑๐๒๓๐๘
๓๐๑๐๒๓๑๔
๓๐๑๐๒๔๑๗

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๒๐๔ ระบบบริหารราชการไทย
๓๐๑๐๒๒๐๕ การเมืองและการปกครองของไทย
๓๐๑๐๒๒๐๖ การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย
๓๐๑๐๒๒๐๗ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
๓๐๑๐๒๒๐๘ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓๐๑๐๒๒๐๙ องค์การและการจัดการ
๓๐๑๐๒๒๑๐ การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
๓๐๑๑๑๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๓๐๑๐๒๓๐๑ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
๓๐๑๐๒๓๐๒ พฤติกรรมองค์การ
๓๐๑๐๒๓๐๓ การจัดการงบประมาณของรัฐ

ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
เนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัส และเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๐๔ ภาวะผู้นาและคุณธรรมสาหรับนัก
บริหาร
๓๐๑๐๒๓๐๕ การวางแผนและการประเมินผล
โครงการ
๓๐๑๐๒๓๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์

๓(๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
เนื้อหารายวิชา
รวมวิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และเนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
เนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
เนื้อหารายวิชา

๓๐๑๐๒๔๒๒
๓๐๑๐๒๔๑๙
๓๐๑๐๒๔๓๒
๓๐๑๐๒๓๐๖

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
องค์การและการจัดการ
การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
การวิเคราะห์นโยบาย
พฤติกรรมองค์การ
การบริหารงานคลังและงบประมาณ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๔๐๑ ภาวะผู้นา
๓๐๑๐๒๔๒๕ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
๓๐๑๐๒๔๑๘ การประเมินผลโครงการ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น

๓(๒-๒-๕)

๑๑๔

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

มคอ. ๒

๓๐๑๐๒๔๒๗ แรงงานสัมพันธ์
๓๐๑๐๒๔๓๖ การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๐๗ แรงงานสัมพันธ์
๓๐๑๐๒๓๐๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๔๓๙
๓๐๑๐๒๓๑๐
๓๐๑๐๒๓๐๙
๓๐๑๐๒๓๑๒
๓๐๑๐๒๔๒๔
๓๐๑๐๒๔๓๐
๓๐๑๐๒๔๒๘
๓๐๑๐๒๔๐๒

การพัฒนาองค์การ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพัฒนา
กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา(ภาคทั่วไป,ภาคความผิด)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
๓๐๑๐๒๓๐๗ การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร
โครงการ
๓๐๑๐๒๔๒๐ คอมพิวเตอร์สาหรับการบริหาร

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๓๐๙
๓๐๑๐๒๓๑๐
๓๐๑๐๒๓๑๑
๓๐๑๑๑๔๐๔
๓๐๑๑๑๔๐๒
๓๐๑๑๑๔๐๔
๓๐๑๑๑๒๒๓
๓๐๑๐๒๔๐๑

การพัฒนาองค์การ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพัฒนา
กฎหมายปกครอง
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
๓๐๑๐๒๔๐๒ การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
เนื้อหารายวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสและเนื้อหาวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรายวิชาใหม่

๓(๒-๒-๕)

เปลี่ยนรายวิชาใหม่

๓๐๑๐๒๓๑๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ
๓๐๑๐๒๓๑๗ การบริหารสานักงาน

๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๔๐๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้าน
การจัดการฯ
๓๐๑๐๒๔๐๔ การบริหารเชิงกลยุทธ์

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนรายวิชาใหม่

๓(๒-๒-๕)

เปลี่ยนรายวิชาใหม่

๓๐๑๐๒๔๑๑ การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
๓๐๑๐๒๔๒๙ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
๓๐๑๐๒๔๓๑ การวางแผนและการบริหารโครงการ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑๐๒๔๐๕ ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์
๓๐๑๐๒๔๐๖ นวัตกรรมการบริการ

๓(๒-๒-๕)

เปลี่ยนรายวิชาใหม่
ลดรายวิชา
ลดรายวิชา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๑๑๕

มคอ. ๒

๓๐๑๐๒๔๓๓
๓๐๑๐๒๔๓๗
๓๐๑๐๔๑๒๓
๓๐๑๐๒๕๐๑

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ๓(๓-๐-๖)
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
๓(๓-๐-๖)
พลศึกษา
๑(๐-๒-๓)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
๒(๐-๙๐-๐)
ประศาสนศาสตร์
๕(๐-๔๕๐-๐)
๓๐๑๐๒๕๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไม่ซ้า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จตามหลักสูตรของสาขาวิชานี้

ลดรายวิชา
ลดรายวิชา
ลดรายวิชา
ปรับรหัสวิชา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ ๒(๐-๙๐-๐)
ประศาสนศาสตร์
๕(๐-๔๕๐-๐) ปรับรหัสวิชา
๓๐๑๐๒๙๐๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม
หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อย คงเดิม
กว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ยกเว้น
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐๑๐๒๙๐๑

๑๑๖

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑๗

มคอ. ๒

๑๑๘

มคอ. ๒

๑๑๙

มคอ. ๒

๑๒๐

มคอ. ๒

๑๒๑

มคอ. ๒

๑๒๒

มคอ. ๒

๑๒๓

มคอ. ๒

๑๒๔

มคอ. ๒

๑๒๕

มคอ. ๒

๑๒๖

มคอ. ๒

๑๒๗

มคอ. ๒

๑๒๘

มคอ. ๒

๑๒๙

มคอ. ๒

๑๓๐

มคอ. ๒

๑๓๑

มคอ. ๒

๑๓๒

มคอ. ๒

๑๓๓

มคอ. ๒

๑๓๔

มคอ. ๒

๑๓๕

มคอ. ๒

๑๓๖

มคอ. ๒

๑๓๗

มคอ. ๒

๑๓๘

มคอ. ๒

เอกสารหมายเลข ๗
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ..๒๕๕๘

๑๓๙

