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ค าน า 
 
              หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิตที่มีการปรับปรุงใหม่  ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา  โดยเริ่มด าเนินการ
เรียนจัดการสอนครั้งแรกในปีพ.ศ.2544  และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2557 และน าหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและเหมาะสมกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโท ให้มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมบนพ้ืนฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรมหาชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย     
 
              หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 แผน ได้แก่ 
แผน ก เป็นแบบที่ผู้เรียนต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎี และกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือสามารถน าไปสู่ เป็นนักวิชาการ 
นักวิจัย  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไปในอนาคต  และ
แผน ข เป็นแบบที่ผู้เรียนเน้นการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยศึกษาและประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ชุมชน สังคม ประเทศ ให้เกิดความ
เชื่อมโยงตามหลักวิชาการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้  
 
               จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรววดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรณที่ 21 และ
บริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และเพ่ือให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการปราชญ์เพ่ือชุมชนและสังคม ทั้งความสอดคล้องกับ
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได้ด าเนินมาจะ
ครบรอบตามกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว  ดังนั้น หลักสูตรจึงได้จัดให้มีการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุปรับเปลี่ยนชื่อคณะที่หลักสูตรด าเนินการภายใต้การจัดการเรียนการ
สอน  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต  ชื่อรายวิชา เนื้อหารายวิชา ให้มีความทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้
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จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรในการพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  เพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ปรากฎอยู่ในเล่มหลักสูตรนี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจะเป็นหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี/คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคม

ศึกษา/รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ  Master of Public Administration Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)  รป.ม. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.P.A.   

3. วิชาเอก   
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลัดสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
      ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

    นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยไดดี้   
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   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 6.2 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
 6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561 
        6.4 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในด้านการบริหาร ด้านนโยบายและการ
วางแผนในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นบุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

2) นักบริหาร สายงานบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน การบริหารการคลัง และการบริหารงานท้องถิ่น 

3) นักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านการเมือง และองค์กรอิสระ 
4) นักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่มีความสามารถและศักยภาพในการ

พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้เป็นงานวิจัย 
5) อาจารย์ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน 
6) นักธุรกิจ ประกอบอาชีพอิสระ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน หรือองค์กร

มหาชน 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล-เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา/สถาบัน ปีที่จบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้าน รปศ.) 

นางสาวนิตยา  สินเธาว์ 
(3 1999 00373 43 3) 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
ศศ.บ. 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  2557 
2537 
2527 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้าน รปศ.) 

นางสาวรัชยา ภักดีจิตต ์
(3 3099 00105 76 3)                           

ปร.ด. 
พบ.ม. 
พย.ม. 
พย.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

2550 
2540 
2535 
2530 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้านการจัดการ) 

 

นายเจมส์ แลนแคสเตอร์ 
(3 1007 00156 26 1) 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
บธ.บ 

การบริหารการพัฒนา   
พัฒนาการเศรษฐกิจ  
การเงินและการธนาคาร  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2548 
2540 
2529 
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9.1 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล-เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้าน รปศ.) 

นางสาวนิตยา  สินเธาว์ 
(3 1999 00373 43 3) 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
ศศ.บ. 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต. 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 
2537 
2527 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้าน รปศ.) 

นางสาวรัชยา ภักดีจิตต ์
(3 3099 00105 76 3)                           

ปร.ด. 
พบ.ม. 
พย.ม. 
พย.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

2550 
2540 
2535 
2530 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้านการจัดการ) 

นายเจมส์ แลนแคสเตอร์ 
(3 1007 00156 26 1) 

ปร.ด. 
พบ.ม. 
บธ.บ 

การบริหารการพัฒนา    
พัฒนาการเศรษฐกิจ  
การเงินและการธนาคาร  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2548 
2540 
2529 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี ถนนเพชรเกษม อ าเภอชะอ า จังหวัด 

เพชรบุรี 76120 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

การผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับตัวเชิงพลวัตในยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ให้
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีเป้าหมายในการผลิตนักบริหารยุคใหม่ ให้มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ 
บริหารเชิงวิกฤต มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration : PA) เน้นการบริหาร
การจัดการแนวใหม่(New Management : NM) และการจัดการสาธารณะ (Public Management : PM) 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้บูรณาการศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติให้สมดุลกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  เน้นให้นักบริหารยุคใหม่เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ มีการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมตลอดจนทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 นอกจากนี้ ตามทิศทางการกระจายอ านาจ ได้มีพระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพ.ศ. 2543 โดยก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่และการให้บริการสาธารณะ พร้อมจัดสรรเงินอุดหนุนและรายได้อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ซึ่งท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น  เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณะ การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ การบริหารการจัดเก็บภาษีและรายได้เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น จากบริบทดังกล่าว ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคเอกชน ในพ้ืนที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีความพร้อมในด้าน
การบริหารจัดการ สามารถปฏิบัติหรือบริหารงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจตลอดจนภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าไปสู่แก้ปัญหาในระยะสั้น
และการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานความแตกต่างตามบริบทของแต่ละองค์การและแต่ละท้องถิ่นได ้
 11.2  สถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรม  
 ผลกระทบจากการพัฒนากระแสหลัก ท าให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น ขณะที่สภาพสังคมมี
ความหลากหลาย รวมทั้งเกิดการอพยพและย้ายถิ่นฐานเพ่ือหางานท าในเมืองก่อให้เกิดปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมมากมายตามมา ที่ส าคัญการพัฒนาตามแนวความคิดดังกล่าว ได้สร้างค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยม
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ตามแนวทางประเทศตะวันตก เป็นผลให้เกิดการละเลยคุณธรรมจริยธรรม อันก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์อย่างรุนแรง นักการเมืองในระดับต่าง ๆ ไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมออก
จากกันได้ นอกจากนี้ กระแสความหลากหลายของวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ท าให้
วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ถูกละเลยและไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดความรู้ 
ขณะเดียวกันปัญหาของการบริหารในลักษณะเดิม ๆ ท าให้ขาดความสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเพราะมองแบบแยกส่วนจนขาดความสมดุล จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมอย่างบูรณาการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้สู่สากล สามารถน าไปสู่การแข่งขันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

คณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุม 
งานวิชาการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนสอน เนื้อหา
มุ่งเน้นการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การบริหาร และวัฒนธรรมอย่างสมดุล เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความสนใจและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  โดยจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
นอกจากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยก าหนดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นสถาบัน ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาภาคเอกชน 
มีหน้าที่พัฒนาทุนมนุษย์  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศทาง
วิชาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มุ่งสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม       เน้นการ
ให้บริการวิชาการแก่ชมุชนและสังคมอย่างมีคณุภาพ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่
สังคมและสร้างองค์ความรู้สุ่การพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตนับเป็น
หลักสูตรที่สามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมไทยและการพัฒนาประเทศชาติได้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ และคณะอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1) กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / หลักสูตร / หลักสูตรอ่ืน 
              (1)  กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 

    (2)  กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 

            (3)  กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

            (4)  กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

            (5)  กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 

        13.2) กลุ่มวิชา / รายวิชา / ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
- ไม่มี –  

13.3 ) การบริหารจัดการ 
                 (1)  จัดแผนการเรียน ให้มีความต่อเนื่องของรายวิชา ตลอดหลักสูตร 

(2)  จัดผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และศักยภาพตรงตามรายวิชาที่สอน 

(3)  ก าหนดให้ผู้สอน ท าแผนบริหารการสอนทุกวิชาที่เปิดสอน มีเอกสารประกอบการสอน มีสื่อใน 
การสอนโดยเน้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีระบบ กลไก ในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน การน าเสนอผลงาน และการส่งงานตามที่มอบหมาย ตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และมีการประมวลผลการเรียนการสอน ส่งส านักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตทุกภาคการศึกษา 

 (4)  มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
        (5) หากมีการน าหลักสูตรไปเปิดสอน ต้องให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ และมีส่วน
ร่วมในการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการเพ่ือสรรค์สร้างชุมชนและสังคมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม น าไปสู่การพัฒนา 
สังคมและชุมชน 

1.2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ เน้นการเป็นผู้น าในยุคการแข่งขัน และการท้าทาย 
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

1.2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนแบบมืออาชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหา
บันฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก หลักสูตรใน
ระดับสากล 

- ศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 
ปี ใหเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครอง

 - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง 
ๆ ของสังคมให้ทันกับความต้องการในการ
พัฒนาในสายวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ของบุคลากรในภาครัฐ องค์กรปกครอง

รายงานผลการประเมิน
ความ 
พึงพอใจ ของผู้ใช้บันฑิ
ตของ หน่วยงานภาครัฐ 
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ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และทันกับกระแสโลกาภิ
วัตน์  

ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งให้สอดรับ
กั บ ก าร เป ลี่ ย น แป ล งท างด้ าน ก าร เมื อ ง 
เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ
บริหารภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถการท างาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียน การสอน และการ
บริการทางวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน า
ความรู้ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริง 

- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนด 

- สนับสนุน การเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการ
สอนให้กับบุคลากร  

- สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ บริการ
ทางสังคม และองค์กรภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน 

- มีปริมาณงานวิชาการ
และ บริการวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

- มีการสนับสนุนทุนการท า
วิ จั ย จ าก ภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบไตรภาค 

       มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดการศึกษาในระบบไตรภาค  ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ

เรียนการสอน 3 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิตและไม่เกิน 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

  1.2  การจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน      
   -ไม่มี- 
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   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    
          

รายการ ระบบทวิภาค 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ภาคการศึกษาของแสตมฟอร์ด 
ในระบบไตรภาค 

แผน ก แบบ ก (2) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
หน่วยกิตรายวิชา 24 หน่วยกิต 
(24 X 15 = 360 ชั่วโมงบรรยาย) 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
(12 X 36 = 432 ชั่วโมงค้นคว้า) 

จ านวนรวม 48 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรายวิชา 32 หน่วยกิต 
(32 X 12 = 384 ชั่วโมงบรรยาย) 
วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต 
(16 X 36 = 576 ชั่วโมงค้นคว้า) 

แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
หน่วยกิตรายวิชา 33 หน่วยกิต 
(33 X 15 = 495 ชั่วโมงบรรยาย) 
การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
(3 X 36 = 180 ชั่วโมงค้นคว้า) 

จ านวนรวม 48 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรายวิชา 40 หน่วยกิต 
(40 X 12 = 480 ชั่วโมงบรรยาย) 
การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต 
(4 X 36 = 144 ชั่วโมงค้นคว้า) 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม 
  ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทุกสาขา จากสถาบันในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือได้รับมาตรฐาน
คุณวุฒิจาก ก.พ. หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้เข้าศึกษาได้เป็นพิเศษเฉพาะราย 
     2) เป็นนักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี 

    3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยท าการคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ และผ่านการ 
สอบสัมภาษณ์  ของมหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
         1)   ปัญหาด้านความรู้พื้นฐานด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
                    2)  ปัญหาด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและความรู้ทางด้านสถิติ 
          3)  ปัญหาการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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   2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาตามข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาด้านความรู้พื้นฐาน
ด้านนโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ 

เสวนาและเตรียมความพร้อมด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ โดย
เชิญคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ มา
ถ่ายทอดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะให้นักศึกษามีความเข้าใจและ
องค์ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

ปัญหาด้านความรู้เกี่ยวกับ
ทางด้านสถิติในการวิจัย 

เตรียมความพร้อมโดยการจัดคณาจารย์จารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน
สถิติในการวิจัย และจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษานอกเวลาเรียน 
เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติในการวิเคราะห์สถิติในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาการปรับตัวใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ปีที่ 2 - 36 36 36 36 

รวม 40 76 76 76 76 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - 36 36 36 36 

หมายเหตุ  1) ประมาณการ Drop out 10% ต่อปี 
               2) จ าแนกนักศึกษาที่จะศึกษาในแต่ละแผน ดังนี้ 
         - แผน ก แบบ ก (2)  จ านวน           25   คน 
                   - แผน ข    จ านวน   15  คน 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
        2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

    ประมาณรายรับ 

ประมาณรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 7,000,000 7,200,000 7,500,000 7,800,000 8,000,000 37,500,000 

2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,000,000 

รวมทั้งสิ้น 7,800,000 8,000,000 8,300,000 8,600,000 8,800,000 41,500,000 

 
           2.6.2   งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

    ประมาณรายจ่าย 

ประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,900,000 3,900,000 4,290,000 4,719,000 5,190,000 21,999,000 

2. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 1,200,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,900,000 
3. ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าใช้สอย วัสดุ   200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 1,150,000 

4. ค่าหนังสือและวารสาร 150,000 150.000 150,000 150,000 150,000 750,000 
รวมทั้งสิ้น 5,450,000 5,450,000 6,190,000 6,619,000 7,090,000 30,799,000 

 
 2.7  ระบบการศึกษา   

  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  2.8.1  ผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี

หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง 
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3) กรณีการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

4) ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาใดมา
ก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 

5) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรนานาชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การ
สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการด าเนินเรื่องขอเทียบโอน 

                 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ว่าด้วยการศึกษาและ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเรื่องแนวการเทียบโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิ
ตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    

2.8.2 การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ 
        1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ 

ความเห็นชอบแล้วและส านักงานก.พ.รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเทียบวุฒิให้ 
                   2) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงกันไดห้รือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

               3) เป็นรายวิชาทีไ่ด้ศึกษามาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบ 
รายวิชา และเป็นรายวิชาที่นักศึกษามีผลการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่า B หรือเกรดฉลี่ยแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 
3.0  

 4) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนวิชาสามารถจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม  
2.8.3 เกณฑ์การปฏิบัติอ่ืนๆ 

  1) ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  2) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนวิชาสามารถจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม 

                3) นักศึกษาที่ขอโอนหน่วยกิตจะต้องใช้เวลาศึกษารายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและไม่เกิน 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา 

  4) การแสดงรายงานผลการศึกษาและค่าระดับเฉลี่ยสะสมเพ่ือส าเร็จการศึกษาให้กระท า 
ดังนี้ 

4.1) ให้แยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหากพร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
4.2) ให้ค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา 

ที่รับโอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ทะเบียนจะต้องรายงานหน่วยกิตที่รับเทียบโอนต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
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    (1) รายงานผลการเรียน 
                            (2)รายละเอียดวิชาที่รับเทียบโอน 

 
         2.8.4 การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดว่าด้วยการศึกษาฉบับที่ 3 
ระดับ 

ปริญญาโท พุทธศักราช 2559  
 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท  แผน  ก  แบบ ก (2) และแผน ข ดังนี้ 

  แผน  ก  แบบ ก(2) แผน  ข 
1) หมวดวิชาบังคับ 32 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   - หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต -  
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ      4 หน่วยกิต 
 รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

  
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
       1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Course) ไม่นับหน่วยกิต  
        นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐาน ความรู้ทางด้านสถิติในการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องเรียน
วิชาเสริมพ้ืนฐาน 1 ตามแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข คือ 

  รป 503 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  MPA 503 Statistics for Public Administration Research 
 

       2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Required Course)  32 หน่วยกิต 
             นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ต้องเรียนวิชาบังคับ 8 วิชา รวม 32 หน่วยกิต จาก

รายวิชาดังต่อไปนี้ 
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   รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  4(4-0-8) 
   MPA 520 Public Administration Theory  4(4-0-8) 
   รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  4(4-0-8) 
   MPA 530 Research Methods in Public Administration  4(4-0-8) 
   รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ  4(4-0-8) 
   MPA 550 Fiscal and Monetary Policy and Management   4(4-0-8) 
     Strategies   
 รป 555 ธรรมาภิบาลและการจัดการภาครัฐแนวใหม ่ 4(4-0-8) 
 MPA 555 Good Governance and New Public Management  4(4-0-8) 
   รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล  4(4-0-8) 
   MPA 560 Local Government in Thai and International Context 4(4-0-8) 
   รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์  4(4-0-8) 
   MPA 575 Public Policy and Strategic Planning  4(4-0-8) 
   รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  4(4-0-8) 
   MPA 584 Strategic Human Resource Management and   4(4-0-8) 
     Development   
 กจ 571 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 4(4-0-8) 
 MGN 571 Leadership and Social Responsibility 4(4-0-8) 

   
           3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)    
    นักศึกษา แผน ข  ให้เลือกเรียน 3 วิชา จ านวน 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  

   รป 596 พ้ืนฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาคนิพนธ์)   4(4-0-8) 
   MPA 596 Foundation for Independent Study  4(4-0-8) 
 รป 539 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4(4-0-8)  
 MPA  539  Administration in Sufficiency Economy 4(4-0-8) 
 รป 540 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 4(4-0-8) 
 MPA 540 Thai Politics, Economy, and Society 4(4-0-8) 
 รป 542 กฎหมายมหาชน 4(4-0-8) 
 MPA 542 Public Law 4(4-0-8) 
 รป 570 ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม 4(4-0-8) 
 MPA 570 Business, Government, and Society 4(4-0-8) 
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 รป 572 การบริหารและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 4(4-0-8) 
 MPA 572 Public Personnel Administration and Competency   
 Appraisal 4(4-0-8) 
 รป     585 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4(4-0-8) 
  MPA  585   Environmental Management and Sustainable  
 Development 4(4-0-8) 
 รป 588 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและนวัตกรรมสื่อใหม่ 4(4-0-8) 
    MPA 588 Political Communication and New Media  
                                 Innovations       4(4-0-8) 
 ธต 538 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ 4(4-0-8) 
 INB 538 Cross-cultural Management 4(4-0-8) 
 กจ 530 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 4(4-0-8) 
 MGN 530 Managing Innovation and Change 4(4-0-8) 
           กจ 568 การจัดการโครงการ        4(4-0-8) 
 MGN 568 Project Management 4(4-0-8)  
 

 3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 แผนการศึกษา ก แบบ ก (2) 

 รป 597 วิทยานิพนธ์ 16(0-0-48) 
 MPA  597 Thesis 
  

 แผนการศึกษา ข 
 รป 598 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บุพวิชา: รป 596) 4(0-0-12) 
 MPA  598 Independent Study (Pre: MPA 596)  
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3.1.4 แผนการศึกษา (Study Plan)  
        3.1.4.1 แผน ก แบบ ก (2)  
 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  
ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 1 

รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 4(4-0-8) 

รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล 4(4-0-8) 

ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 2 
รป 555 ธรรมาภิบาลและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 4(4-0-8) 

รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 3 

รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์ 4(4-0-8) 

รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 1 
กจ 571 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 4(4-0-8) 

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 2 

รป 597-1 วิทยานิพนธ์ 1 8(0-0-24) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 3 

    รป 597-2 วิทยานิพนธ์ 2 8(0-0-24) 
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 3.1.4.2 แผน ข 
 

รหัสวิชา รายวิชา  หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 1 
รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 4(4-0-8) 

รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล 4(4-0-8) 

ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 2 

รป 555 ธรรมาภิบาลและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 4(4-0-8) 

รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 1 เทอม ท่ี 3 

รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์ 4(4-0-8) 

รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 1 

กจ 571 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 4(4-0-8) 

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 4(4-0-8) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 2 

xxx วิชาเลือก 1 4(4-0-8) 
xxx วิชาเลือก 2 4(4-0-8) 

ปีท่ี 2 เทอม ท่ี 3 

xxx วิชาเลือก 3 4(4-0-8) 

รป 598 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4(4-0-8) 

  
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Course Description) 
 ดูภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ-เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา/สถาบัน ปีที่จบ 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้านรปศ.) 

นางสาวนิตยา  สินเธาว์ 
(3 1999 00373 43 3) 

ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ  
พัฒนาสังคม 
 
รัฐศาสตร์  
การบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์           
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 
 

2537 
 

2527 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้านรปศ.) 

นางสาวรัชยา  
ภักดีจิตต ์
(3 3099 00105 76 3)                           

ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
พย.ม. 
พย.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 
พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยพยาบาล
นครราชสมีา 

2550 
2540 

 
2535 
2530 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านการ
จัดการ) 

นายเจมส์  
แลนแคสเตอร ์
(3 1007 00156 26 1) 

ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

บธ.บ 

การบริหารการ
พัฒนา    
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ  
การเงินและการ
ธนาคาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 

2548 
 

2540 
 

2529 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดั
บ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ-เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา/
สถาบัน 

ปีที่จบ ภาระงานสอน      
/ปีการศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้านรปศ.) 

นางสาวนิตยา  สินเธาว์ 
(3 1999 00373 43 3) 

ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ  
พัฒนาสังคม 
 
รัฐศาสตร์  
การบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษม
บัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์           
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2557 
 

2537 
 

2527 

1) MPA 530 ระเบียบการ 
วิจัยทางรปศ. 
2) MPA 584 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ ์
3) MPA 575 นโยบาย
สาธารณะและการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(ด้านรปศ.) 

นางสาวรัชยา  
ภักดีจิตต ์
(3 3099 00105 76 3)                           

ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
พย.ม. 
พย.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร ์
การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน 
พยาบาลศาสตร ์
พยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยพยาบาล 
นครราชสมีา 

2550 
2540 

 
2535 
2530 

1) MPA 520 ทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
2) MPA 555 ธรรมาภิบาล
และการจดัการภาครัฐแนว 
ใหม ่

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(ด้านการ
จัดการ) 

นายเจมส์  
แลนแคสเตอร ์
(3 1007 00156 26 1) 

ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

บธ.บ 

การบริหารการ
พัฒนา    
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ  
การเงินและการ
ธนาคาร  

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 

2548 
 

2540 
 

2529 

1) MPA 503 การวิจยัทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 
2) MPA 550 นโยบาย
การเงินและการคลงัและ
ยทุธศาสตร์การจดัการ 
3) รป 571 ภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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         3.2.3 อาจารยพ์ิเศษที่เป็นผู้สอน (อาจารยพ์ิเศษ)  
 

ที ่ ชื่อ- นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ต าแหน่งวิชาการ/
ต าแหน่งงานใน

ปัจจุบัน 

1 นายวรเดช  จันทรศร ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ศาสตราจารย์ 
2 นายฉนวน  เอ้ือการณ์ ปริญญาเอก นโยบายสาธารณและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 พลเอก อุทัย  ชินวัตร ปริญญาเอก นโยบายสาธารณและการจัดการ อาจารย์ 

4 พลเอก ดรัณ  ยุทธวงศ์สุข ปริญญาเอก นโยบายสาธารณและการจัดการ อาจารย์ 
5 พลโท พิเชษฐ์  คงศรี ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 

6 พลตรี พร ภิเษก ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา อาจารย์ 
7 พันเอก (พิเศษ) ดิเรก  

ดีประเสริฐ 
ปริญญาเอก การจัดการภาครัฐ อาจารย์ 

8 นายขจรศักดิ์  เจ้ากรมทอง ปริญญาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการ อาจารย์ 
9 นายทวนชัย  อรุณโรจน์ ปริญญาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการ อาจารย์ 

10 นายวิมล หอมยิ่ง ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

-ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ให้นักศึกษาแผน ก. มีสิทธิ์สอบหัวข้อ โครงร่างและปกป้อง
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  และนักศึกษาแผน ข. มีสิทธ์ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) 
พร้อมทั้งสอบโครงร่าง และปกป้องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้ควบคุมภาค
นิพนธ์และผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     
 นักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนวิชาการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนวิชาการ
ท าการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิลงสอบปลายภาคของการสอบ หัวข้อ 
โครงร่างและปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือสอบโครงร่างและปกป้องการค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์ 
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นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) ให้ครบก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)  

(1) นักศึกษาจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  จึงสามารถให้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ 

       (2)  คณะกรรมการที่ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ ทั้งยังเป็นผู้ตรวจสอบข้อสอบให้มีมาตรฐานและการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 

        (3)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวัดผลวิทยานิพนธ์ โดย
วิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนพึงพอใจอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จึงถือ
ว่าสอบผ่าน 

(3.1) การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้ค่าระดับ S (Satisfactory) หรือ U  (Unsatisfactory) 
(3.2) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามประกาศที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด หรือเสนอต่อที่ประชุมที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

  2) ขั้นตอนการท าการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) (แผน ข)  
       (1) ขั้นตอนในการท าการค้นคว้าอิสระ (ภาคนิพนธ์) จะถูกก าหนดและประกาศจากทาง

มหาวิทยาลัย 
(2) รายงานท าการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ  

(ภาคนิพนธ์) ต้องอยู่ในรูปแบบที่ค้นคว้าได้ 
   3)  การสอบประมวลความรู้ (แผน ข.)  

                   ขั้นตอนในการการสอบประมวลความรู้จะถูกก าหนดและประกาศจากทางมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นนักวิชาการ/ นักวิจัยที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติในระดับสูง 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ 
 

-  มีการสอนและสอบโดยเน้นการคิดวิเคราะห์  ท างาน
เป็นกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

- มีการน าเสนออย่างมีรูปแบบและเป็นระบบ 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงการพัฒนาองค์การและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ดี 

-  กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการมอบหมายงานต่าง ๆ 

มีความรู้ทางด้าน Computer  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความสามารถเชิงตัวเลขและสถิติเป็นอย่างดี 

-  อบรมการฝึกทักษะในการใช้ Computer โปรแกรมต่าง ๆ 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการมอบหมายงานต่าง ๆ 

มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ -  สอนแทรกในรายวิชา  การมอบหมายงานต่าง ๆ  
-  สร้างกติกาที่เสริมสร้างวินัยในตนเอง เช่น  
  1) การเข้าเรียนตรงเวลา 
   2) เช็คการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
   3) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  
 4) เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 
       และการน าเสนองานที่มอบหมาย 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีจิ ตสาธารณะ ตระหนั กและมีทั ศนคติที่ ดี ต่ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลวิจัย ฯลฯ 
-  กิจกรรมเสริมในวิชาเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว 
-  สอดแทรกในรายวิชาและมอบหมายงานต่าง ๆ 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน สังคมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความยั่งยืน 
-  กิจกรรมเรียนรู้ บริการวิชาการต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

มีภาวะผู้น า และการบูรณาการในชุมชน  -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือฝึกทักษะในการ เป็นผู้น า  
โดยการจัดแบ่งความรับผิดชอบภายในกลู่ม เพ่ือน าเสนอ
และอภิปรายในชั้นเรียน ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) พัฒนานิสัย และประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนร่วม 

 2) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรมและ
ชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยมีสนับสนุนอย่างจริงจัง 
ให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

 
- การสอดแทรกในรายวิชา 
- การเป็นต้นแบบที่ดีของ

อาจารย์ 
- การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

เนื้อหารายวิชา 
- การสอนจากกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

 
- นักศึกษาประเมินผล                    

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- ประเมินโดยอาจารย์                    

จากการสังเกตพฤติกรรม 
-  ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม

จริยธรรมของบัณฑิต 

2. ด้านความรู้ 
1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้  
        2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างลึกซึง้ 

 3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมถึงผลกระทบจากงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
-  มีการสอนและสอบเน้นการคิด

วิเคราะห์  
-  การมอบหมายการท ารายงาน

ในวิชาต่าง ๆ 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- ศึกษาดูงานและน ามาประยุกต์ 
-  การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 
-  การสอนจากกรณีศึกษา 

 
-  ประเมินโดยอาจารย์จาก            

การสอบ การอภิปราย และ
การสังเกตพฤติกรรม 

-  ประเมินโดยอาจารย์จาก            
การน าเสนอรายงาน 

-  ประเมินความรู้ 
ความสามารถของบัณฑิต 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 

-  ประเมินโดยอาจารย์ 
    จากการน าเสนอรายงาน

และผลงานทางวิชาการ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์หรือประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม ่

 
-  การสอดแทรกในรายวิชา 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  ศึกษาดูงาน 

 
-  ประเมินโดยอาจารย์ จาก             

การสอบ การอภิปรายกลุ่ม 
และการสังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยบูรณาการแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์
ความรู้ในบริบทใหม ่

3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเองเพ่ือขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 - การซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 

- การน าเสนอโครงการ                     
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 

-  ประยุกต์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานให้สอดคล้อง
กับหัวข้อที่ศึกษาในลักษณะ
การรายงานและอภิปราย
ร่วมกัน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง 
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพทั้ งในการเรียนการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 

2) มีทัศนคติท่ีดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
   ในการจัดการประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับ 
   รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสถานการณ์  
   เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  ผ่านการท างานกลุ่ม 

 
 
-  การมอบหมายงานกลุ่ม 
-  การประชุมกลุ่มวิจัยย่อย 

 
 
-  ประเมินโดยอาจารย์                    

จากการศึกษาพฤติกรรม             
จากนักศึกษาด้วยกัน และ  
จากอาจารย์ทุกรายวิชา 

-  ประเมินจากอาจารย์                    
โดยการสังเกต  

- ประเมินจากผลของการจัด
กิจกรรม และการอภิปราย/
รายงานทางวิชาการ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทาง

สถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ได ้

   2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ 
รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ ผ่านสิ่ งตี พิมพ์ทาง

 
 
-  การสอนแทรกในรายวิชา                 
-  การมอบหมายงานต่าง ๆ  
-  การเสนอผลงานในรายวิชาการ

สัมมนา 
-  การเสนอผลงานในการประชุม

กลุ่มวิจัยย่อย 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูน

 
 
-  ประเมินโดยอาจารย์จาก              

การเสนอรายงาน 
-  ประเมินจากอาจารย์                 

โดยการสังเกตพฤติกรรม           
ในการเสนอผลงาน 

- ประเมินโดยโดยผู้เข้าฟัง           
การเสนอผลงานซักถามและ
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ

การมอบหมายงานต่าง ๆ 

อภิปราย  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      1)  คุณธรรม จริยธรรม 

          (1) พัฒนานิสัย และประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนร่วม 
                    (2) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการอย่างมีเหตุผลด้วย
ความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
           (3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
            2)  ความรู้ 
                    (1) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท ้ 
                    (2) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างลึกซ้ึง 
                    (3) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

  3) ทักษะทางปัญญา 
                     (1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์
ปรากฎการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
                     (2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยบูรณา
การแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
  (3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วย
ตนเองเพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     (1) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ
ปรับปรุง ตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 
    
 



 

32 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

 
   (2) มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ผ่านการท างานกลุ่ม 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ 
              (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนฯ สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน              
รป 503 สถิ ติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
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2) หมวดวิชาบังคับ (32 หน่วยกิต) 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนฯ สารสนเทศ 

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

รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์              

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              

รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์
การจัดการ 

             

รป 555 ธรรมาภิบาลและการจัดการภาครัฐแนวใหม่              

รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและ
สากล 

             

รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์              

รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เชิงกลยุทธ ์

             

กจ 571 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม              
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3) หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียน (12 หน่วยกิต) 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนฯ สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
3) หมวดวิชาเลือก              

รป 539 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

             

รป 540 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย              

รป 542 กฎหมายมหาชน              

รป 570 ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม              

รป 572 การบริหารและการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐ 

             

รป 585 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

             

รป 588 ทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองและนวัตกรรมสื่อใหม่              

ธต 538 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนฯ สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

กจ 530 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง              

กจ 568 การบริหารโครงการ              

รป 596 พื้นฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ              

 
4) วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนฯ สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

4) วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ              

รป 597 วิทยานิพนธ์              

รป 598 การศึกษาอิสระ/ภาคนิพนธ ์              
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ว่าด้วย
การศึกษาฉบับที่ 3 ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2559 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1)  มีการวางแผนการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็น

ส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้

2)  ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
3)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบข้อเขียนในแต่ละภาค

การศึกษาให้เป็นไปตามแผนการสอน 
4) ในการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(ภาคนิพนธ์) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5) มีการทวนการสอบในระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา และด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และการรายงานผล 

6) พิจารณาทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับความ
รบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาที่หลัก สูตร

ก าหนดและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00  
2) นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาที่หลักสูตร

ก าหนดและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรียนไม่ต่ ากว่า 3.75 หรือสูงกว่าจะมีสิทธิ
ได้รับเกียรตินิยม 

3)  น ัก ศ ึก ษ า ต ้อ ง ส อ บ ผ ่า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู ้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 

                  โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แผน ซึ่งแต่ละ
แผนมีเกณฑ์ในการด าเนินงานดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา และต้องท าวิทยานิพนธ์ 
(Thesis) ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอหัวข้อ โครงร่าง และปกป้องวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยมีคณะกรรมการภายในหลักสูตรและกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
      แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 
(Course work) ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต รวมถึงวิชาพ้ืนฐานของการศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระอีก  
4 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้องสอบผ่านการปกป้องการศึกษาค้นคว้า
อิสระ และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
2) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้ โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัด

และการประเมินผล การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 1)   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

    1.1) ก าหนดให้อาจารย์จะต้องเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรม
การวัดและการประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

     1.2) ก าหนดให้อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา มีการด าเนินการท าวิจัยเพ่ือเป็นการบูรณาการ
ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

2)  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
        2.1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้ 
          (1) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการ วิชาชีพ  กับมหาวิทยาลัย/องค์กรภายนอก 

        (2) เข้าร่วมจัดโครงการที่สามารถบูรณาการความรู้กับการบริการสังคม ชุมชน   
              ท้องถิ่น ในระดับชาติและนานาชาติ 
        2.2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ดังนี้ 
           (1) งานวิจัยเพื่อการพัฒนารายวิชาและหรือหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความ 
            เขม้แข็งของหลักสูตร 
    (2) ส่งเสริมให้งานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
            (3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับทุนงานวิจัยภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
        2.3) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติ  ดังนี้ 
             (1) อบรมทักษะความรู้ทางวิชาการวิชาชีพเฉพาะทาง 
           (2) อบรมทักษะด้านการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 
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               (3)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับ
      นานาชาติ 
 

หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งยกระดับการศึกษา
ให้เกิดความทัดเทียมทางองค์ความรู้ เป็นแนวทางให้ทุกมหาวิทยาลัยได้น าไปปรับใช้นั้น ปัจจุบัน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้น าเอาหลักเกณฑ์การ
ก ากับมาตรฐานมาปรับใช้ ดังนี้ 
  1)  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 3 ท่าน 
  2)  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์มีคุณวุฒิระดับ  
ปริญญาเอก จ านวน 4 ท่าน ในสาขาวิชาที่ตรง/สัมพันธ์กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอีก 1 ท่าน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
    3)  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2. บัณฑิต 
1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

โดยมผีลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
        2) จ านวนมหาบัณฑิตที่ตีพิมพ์ 
             มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI ตามท่ีก าหนดหรือ

น าเสนอในการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ 
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 3. นักศึกษา 
        1) การรับสมัครนักศึกษา 
            มีระบบกลไกการรับนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประสบการณ์ผลการ
ท างานและผลการเรียน และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ระบบอีเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

      2) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
       มีกลไกในการควบคุมดูแลและให้การแนะแนวแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษารับค าปรึกษาโดยการนัดหมายล่วงหน้า และให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงสื่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น เฟสบุคเพจ ไลน์  

      3) ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
         มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามากกว่า 90 % และมีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ตามเกณฑ์ โดยมีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 
      4) การอุทรณ์ของนักศึกษา 
         มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจใน

ภาพรวม ซึ่งนักศึกษาสามารถอุทรณ์ในเรื่องรายวิชากับผู้อ านวยการหลักสูตร ผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย 
4. อาจารย์ 

1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(1) การรับอาจารย์ใหม่ 

          มีการพิจารณารับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ประสบกาณ์การสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอรับ
อาจารย์ใหม่กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้สรรหา ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบสอน กับ ฝ่ายบุคคล ผู้อ านวยการหลักสูตร 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

(2) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

มีการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกท่านจะต้องได้รับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นอกจากนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

Laureate ยังจัดให้มีการอบรมอาจารย์ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 



 

42 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

  2) คุณภาพอาจารย์ 
      อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และมีผลงานวิชาการที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ระดับ 1 และระดับ 2 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังส่งเสริมให้มีการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยมีการจัดอบรมแนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ทุกปี 
โดยทางหลักสูตรมีเป้าหมายให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการทุกท่าน  
  3) การคงอยู่ 
    หลักสูตรฯมีการจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร และมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  1) สาระรายวิชาในหลักสูตร 
         หลักสูตรฯจัดให้มีการประชุม พัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง โดยมีการ
ประชุมภายใน และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และทางวิชาชีพจากภายนอก พร้อมทั้ง 
น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัต ิ
  2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          มีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และผล
การประเมินผู้สอนของนักศึกษา 
  3) การประเมินผู้เรียน 
 มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยการสอบ 
การจัดท าโครงการ  จัดท ารายงาน ศึกษากรณีศึกษา แสดงบทบาทสมมติ จัดท าแฟ้มผลงาน
อภิปรายกลุ่ม ท าแบบทดสอบประเมินตนเอง เป็นต้น 
       4) ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจัดให้มีการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก 
อย่างต่อเนื่องและมีผลการประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      1) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
            หลักสูตรฯ มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ มี
จ านวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยทางมหาวิทยาลัยฯได้จัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ที่เป็นอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนครบทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์การ    สืบค้นข้อมูล เอกสาร ต าราบทความ วิทยานิพนธ์/ผลงานทางวิชาการ
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ในห้องสมุด และอุปกรณ์การสืบค้นข้อมูลในห้องกิจการนักศึกษา โดยแยกประเภทของอุปกรณ์ซึ่ง
เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ดังนี้  

(1) ชุดคอมพิวเตอร์ HP / PC ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
(2) เครื่องฉายภาพ LCD ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
(3) เครื่องเสียง พร้อมแอมม์ และไมค์โครโฟน (แบบลอย) ส าหรับกิจกรรมการ    

เรียนการสอนในห้องเรียน 
(4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
(5) Internet Corner ส าหรับการให้บริการนักศึกษา 
(6) คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด  
(7) ระบบ  Blended Learning การจัดการเรียนการสอนที่น าระบบ Learning                                

Management System (LMS) ชั้ น น า  (Blackboard) ม าใช้ ใน ก ารจั ด ก าร    
เรียนการสอน 

(8) การเข้ าถึ งฐานข้อมูล โฮสต์  EBSCO, วารสารอิ เล็ กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ ใช้     
ห้องสมุดแหล่งข้อมูลออนไลน์ผ่านทาง library portal สมาชิกห้องสมุดตาม
เครือข่ ายห้ องสมุ ด ไทย  (Thai LIS) โฮสต์ ของ EBSCO (Business Source 
Complete) เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนของโลกซึ่งเป็นการน าเสนอ
เนื้อหาบรรณานุกรมและเนื้อหาเต็มรูปแบบโดยฐานข้อมูลนี้จัดท าดัชนีและ
บทคัดย่อส าหรับวารสารทางวิชาการที่ส าคัญที่สุดในด้านวิชาการย้อนหลังไปถึงปี 
พ.ศ. 2429  มีการอ้างอิงที่สามารถค้นหาได้ส าหรับวารสารมากกว่า 2,100 ฉบับ 

(9) หนังสือ ต ารา บทความ วารสาร เอกสารทางวิชาการ ในหมวดต่างๆ ในห้องสมุด
พระรามเก้า/อโศก-กรุงเทพฯ และห้องสมุดชะอ า–เพชรบุรี จ านวน มากกว่า 
35,000 เล่ม แบ่งเป็น    
หนังสือในหมวดบริหารธุรกิจ จ านวน  8,735  เล่ม  

หนังสือในหมวดศิลปศาสตร์ จ านวน 8,766  เล่ม   

หนังสือในหมวดวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จ านวน 3,495 เล่ม   

วารสารฉบับตีพิมพ์เป็นเล่ม  

ห้องสมุด พระรามเก้า/อโศก-กรุงเทพฯ มีวารสาร 77 ชื่อ เป็นวารสารวิชาการ 66 ชื่อ 

ห้องสมุดชะอ า–เพชรบุรี มีวารสาร 227 ชื่อ  เป็นวารสารวิชาการ 175  ชื่อ          

รวมวารสาร 304  ชื่อ  วารสารวิชาการ  241 ชื่อ 



 

44 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

     2)  กระบวนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้   โดยการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งมีช่องทางแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
และข้อร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     หลักสูตรฯมีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสอบของนักศึกษาโดยคณะกรรมการที่คณบดี
แต่งตั้งในทุกรายวิชา และรายงานผลให้คณบดีรับทราบหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                                
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ในปีท่ีผ่านมา   

X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 

หมวดที ่8  
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1) การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  กระบวนการที ่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที ่วางแผนไว้ เพื ่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินความเข้าใจ
ของผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การน าเสนอ ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นในด้านความเข้าใจของผู้เรียน หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน หากพบว่ายังมีปัญหาอีกต้องมีการด าเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
   2)  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลักสูตรฯมีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ในการสอนโดยพิจารณาจาก 
ทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตร การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 



 

46 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
           การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  นักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังมีจุดที่ต้องพัฒนาในด้านใด ซึ่งจะมี
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการด าเนินการไม่ครบ 10 ข้อแรก 
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการด าเนินการครบ 10 ข้อแรก 
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี 
4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลผลส ารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิชาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท า
ได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้บ ัณฑิต  และสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐาน ความรู้ทางด้านสถิติในการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะต้อง
เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 1 วิชา ไม่นับหน่วยกิต คือ 
รป 503 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
MPA 503 Statistics for Public Administration Research 

ศึกษาสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ การใช้สถิติที่เหมาะสมวิเคราะห์
ข้ อมู ลตั วแป ร เช่ น  เทคนิ ค  ต ารางไขว้  (Cross-tab), correlation, Chi-Square, ANOVA, 
ANCOVA, และเทคนิควิธีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
2) หมวดวิชาบังคับ (Professional Required courses) 

นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ต้องเรียนวิชาบังคับ 8 วิชา รวม 32 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รป  520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์     4(4-0-8) 
MPA 520 Public Administration Theory   

ศึกษาองค์ความรู้ของวิชาที่ว่าด้วยการบริหารราชการ ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ 
พัฒนาการของวิชาสาขาวิชาต่าง ๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมถึงทฤษฎีองค์การและ
พฤติกรรม นโยบายสาธารณะ วิทยาการจัดการ ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ การบริหารเปรียบเทียบ
และการบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การ
แปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน ธรรมาภิบาล และความเปลี่ยนแปลงของการ
บริการราชการในยุคโลกาภิวัตน์และสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล 
รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    4(4-0-8) 
MPA 530 Research Methods in Public Administration  

ศึกษาแนวความคิด หลักการและกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  การสร้างทฤษฎี ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  
การออกแบบการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  การแปลผลการวิจัย  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายและการ
น าเสนอผลการวิจัย โดยเน้นหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ  4(4-0-8) 
MPA 550 Fiscal and Monetary Policy Management Strategies 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการการบริหารการเงินและการคลัง และความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย การจัดท างบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ ตลอดจนแนวนโยบายทางด้านการคลังการเงิน ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก 
รป 555 ธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐแนวใหม่    4(4-0-8) 
MPA 555 Good Governance and New Public Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัยกลยุทธ์ของภาครัฐและ
ความร่วมมือที่ดีของภาคเอกชน  ตลอดจนปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคม รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีในภาครัฐและเอกชน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
และสิ่งแวดล้อม  การให้การบริการสาธารณะภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งศึกษา
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  ตลอดจนการขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการตามแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในระบบราชการไทย  
รป 560  การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล   4(4-0-8) 
MPA   560 Local Government in Thai and International Context 

ศึกษา แนวคิดทฤษฎี การปกครองท้องถิ่น พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นของไทย แนวคิด
การกระจายอ านาจ รูปแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น สมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
กลไกทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ปัญหาในการปกครองท้องถิ่น การพัฒนา
ประชาธิปไตยและศักยภาพในเชิงการบริหารในโครงสร้างการเมืองส่วนท้องถิ่น แนวโน้มการ
จัดรูปแบบโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในอนาคต การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไทยและนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 
รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์   4(4-0-8) 
MPA 575 Public Policy and Strategic Planning 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแบบการ
วิเคราะห์นโยบาย  การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์ปัญหาสังคม/ชุมชน และการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ศาสตร์ทางสังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  การบริหารความขัดแย้งและการบริหารภาวะวิกฤตอัน
เนื่องมาจากนโยบายสาธารณะ รวมถึงนโยบายสาธารณะท้องถิ่น และกรณีศึกษานโยบายสาธารณะ 
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รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   4(4-0-8) 
MPA 584 Strategic Human Resource Management and Development 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน  ตลอดจนบทบาท
หน้าที่และความส าคัญของสหภาพแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
กจ       571     ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม    4(4-0-8)  
MGN 571 Leadership and Social Responsibility  
          ศึกษาแนวคิดด้านจิตใจและทักษะส าหรับความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมของทีมและองค์กร การคิดเชิงวิพากษ์ การเปรียบเทียบจริยธรรมเชิงเปรียบเทียบการเป็น
ผู้น าในสถานการณ์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม การสร้าง
แรงจูงใจ ความเป็นผู้น า การเมือง การคิดเชิงกลยุทธ์ การส่งเสริมวิสัยทัศน์ในมุมมองของหลายๆ
ประเทศและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1) หมวดวิชาเลือก 
     นักศึกษา แผน ข  เลือกเรียน 3 วิชา รวม 12 หน่วยกิต 
รป 539 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   4(4-0-8) 
MPA 539 Administration in Sufficiency Economy 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการหลวงต่าง ๆ ที่ เป็นต้นแบบของวิถีชีวิตประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ ระดับชุมชน และครัวเรือนให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ จากอิทธิพลของสังคมโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อประเทศไทย 
รป 540 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย    4(4-0-8) 
MPA 540 Thai Politic, Economy, and Society  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อกัน ระหว่างระบบ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของไทย แนวคิดในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกรอบของการ
น านโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยมาบูรณาการร่วมกัน ปัจจัยต่าง ๆ ที่
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มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ทิศทางแนวโน้มทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมไทย5 
รป 542 กฎหมายมหาชน       4(4-0-8) 
MPA 542 Public Law 

ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ลักษณะตัวบท
กฎหมายและการตีความกฎหมายมหาชน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชน กับองค์การ
ภาครัฐ องค์การภาคเอกชน การบังคับใช้กฎหมายมหาชนในบริบทต่าง ๆ ของสังคม ผลกระทบที่
เกิดจากกฎหมายมหาชนต่อองค์การภาครัฐ องค์การภาคเอกชน และอ่ืน ๆ  
รป 570 ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม      4(4-0-8) 
MPA 570 Business, Government, and Society 

ศึกษาแนวความคิดและหลักการในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการด าเนินงานของธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การ
ออกกฎหมายข้อบังคับ การให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและวิชาการ การผูกขาดและการ
แข่งขันกับเอกชน ในสินค้าและบริการบางประเภท และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจ 
รป 572 การบริหารและการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ   4(4-0-8) 
MPA 572 Public Personal Administration and Competency Appraisal 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบราชการ โครงสร้าง รูปแบบของระบบราชการ หลักการ
การบริหารจัดการภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เทคนิค/วิธีการต่าง ๆ ใน
การประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  รวมทั้งธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการบุคลากรภาครัฐในศตวรรษที่ 21  
รป 585 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน   4(4-0-8) 
MPA 585 Environmental Management and Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ในเมืองและชุมชน เช่น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาขยะ ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการแออัดในเมืองหลวง โดยเน้นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ผลขัดขวางหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม รวมทั้งศึกษาแนวคิด ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือน าไปประยุกต์และสร้างกระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในเมืองและชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 



 

52 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

รป 588 ทฤษฎีการสื่อสารการเมืองและนวัตกรรมสื่อใหม่   4(4-0-8) 
MPA 588 Political Communication and New Media Innovations 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับเอกชนและกลุ่มพลังต่าง ๆ 
ในสังคม รวมถึงการสื่อสารระหว่างองค์กรทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาการแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะและการประยุก์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการต่อรอง การแข่งขัน การแสวงหาผลประโยชน์และอ านาจทางการเมืองในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ธต 538 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ     4(4-0-8) 
INB 538 Cross-cultural Management 

ศึกษาค่านิยมรูปแบบความคิด ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
บุคคลในองค์กร และมุมมองทางวัฒนธรรมของธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนทางสั งคมในองค์กร 
รูปแบบความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 
กจ 530 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง    4(4-0-8) 
MGN 530 Managing Innovation and Change 

ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร แนวคิดหลักรูปแบบและเทคนิคของ
นวัตกรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกและ
แรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล และกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
องค์กรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ความส าคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนา และน าเสนอแนวคิดบริการ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ ๆ 
กจ 568 การจัดการโครงการ      4(4-0-8) 
MGN 568 Project Management  

ศึกษาการพัฒนาพื้นฐานของแนวคิด และแนวทางแก้ไข การวางแผน การจัดตาราง การ
ควบคุม การจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมการวัดผลการด าเนินงานที่จ าเป็นส าหรับความส าเร็จของ
โครงการ 
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รป  599  พื้นฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ     4(4-0-8) 
MPA   599  Foundations for Independent Study     

แนวทางและวิธีการในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการระบุ
แหล่งข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และการท าการประเมินโครงการ  
 
2) วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

แผน ก แบบ ก (2)  ท าวิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต 
รป 597 วิทยานิพนธ์                16(0-0-48) 
MPA 597 Thesis 

วิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้เสนอ
วิทยานิพนธ์ ตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 

แผน ข ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ  4  หน่วยกิต 
รป 598 การศึกษาอิสระ       4(0-0-12) 
MPA 598 Independent Study 

เขียนรายงานทางวิชาการในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่
นักศึกษามีความสนใจ โดยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร แล้วน าเสนอผลงานในรูป
ของการจัดสัมมนา 
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ภาคผนวกที่ 2 
ตารางเปรียบเทียบ (Comparison table) 

การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

1.ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     

2.ชื่อปริญญา        

ภาษาไทย        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

อักษรย่อ            

ภาษาไทย       รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)  

3.คณาจารย ์  1) ผศ.ดร.นิตยา สินเธาว ์

                    - ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการ)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

                      (พ.ศ.2557) 

                    - พบ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบนั

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

                      (พ.ศ.2537) 

                   - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) 

                     มหาวิทยาลยัรามค าแหง (พ.ศ.2527) 

ผู้รับผิดชอบ      - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อาจารย์ประจ า     2) ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต ์

                       - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

                         มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

                        (พ.ศ.2550) 

                      - พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและ    

                        ภาคเอกชน)             

                        สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 2.ชื่อปริญญา        

ภาษาไทย      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อักษรย่อ           

ภาษาไทย       รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 

3.คณาจารย์    1) ผศ.ดร.นิตยา สินเธาว์ 

 - ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

                        (พ.ศ.2557) 

 - พบ.ม.(พัฒนาสงัคม) สถาบัน

บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

                       (พ.ศ.2537) 

                      - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลยัรามค าแหง (พ.ศ.2527) 

ผู้รับผิดชอบ     - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อาจารย์ประจ า    2) ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต ์

                       - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)                

                         มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

                        (พ.ศ.2550) 

                       - พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและ  

                         ภาคเอกชน)             

                       - สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 

 

 

 

1) อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

ลาออก จ านวน 

2 ท่าน 

2) เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของ

หลักสูตรให้

สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ

บัณฑิตศึกษา

สาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

โดยอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและ

อาจารย์ประจ า
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                        (พ.ศ.2540) 

                        - พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)         

                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

                         (พ.ศ.2535) 

             -พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  

              วิทยาลัยพยาบาล สงักัด 

              กระทรวงสาธารณสขุ 

              (พ.ศ.2530) 

ผู้รับผิดชอบ        - อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

                       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อาจารย์ประจ า    3) ผศ.ดร.เจมส์ แลนแคสเตอร์ 

                       - ปร.ด. (การบริหารพัฒนา )  

                        สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                        (พ.ศ.2548) 

                        -พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                         (พ.ศ.2540) 

                         -บธ.บ (การเงินและการธนาคาร)    

                          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

                          (พ.ศ.2529) 

ผู้รับผิดชอบ        - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

อาจารย์ประจ า   4) ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสนัทน ์

                     -ปรด. (รัฐประศาสนศาสตร์)               

                     มหาวิทยาลยัปทุมธาน ี

          -รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                       (พ.ศ.2540) 

                      - พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)         

                        มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

                        (พ.ศ.2535) 

         -  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  

            วิทยาลัย พยาบาล  สงักัด 

             กระทรวงสาธารณสขุ 

            (พ.ศ.2530) 

ผู้รับผิดชอบ     -  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต           

อาจารย์ประจ า   3) ผศ.ดร.เจมส์ แลนแคสเตอร์ 

                      - ปร.ด. (การบริหารพัฒนา )  

                       สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                       (พ.ศ.2548) 

                      -พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                       (พ.ศ.2540) 

                      -บธ.บ (การเงินและการธนาคาร)    

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

                       (พ.ศ.2529) 

ผู้รับผิดชอบ       -อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐ 

                       ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

อาจารย์ประจ า  4) พลโท ดร.สชุาต อดุลบุตร 

                   - ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการ

จัดการ)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

                      (พ.ศ.2557) 

                  - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

หลักสูตรมี

ต าแหน่งทาง

วิชาการผูช้่วย

ศาสตราจารย์ 

จ านวน 3 คน 

และมีผลงานวิจัย

เป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 
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                   -นบ.(นติิศาสตรบ์ัณฑิต) 

                   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผู้รับผิดชอบ       - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อาจารย์ประจ า   5) รศ.ดร.วนิดา สัจพนัโรจน ์

                    -ปรด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)                          

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

                   - พบ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบัน 

                     บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

        -ศศม.(เศรษฐศาสตร์) 

                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                      -บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

                       มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ       - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

                      (ความมั่นคงศึกษา) 
                      โรงเรียนเสนาธิการทหาบก  
                       (พ.ศ.2540) 

                    - วิทยาศาสตร์บัณฑิต  

                        โรงเรียนนานร้อยพระจุลจอมเกล้า 

                       (พ.ศ.2520) 

ผู้รับผิดชอบ       - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

4.โครงสร้าง    โครงสร้างหลักสูตร       39 หน่วยกิต 

หลักสูตร                     แผน ก         แผน ข 

 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 2. หมวดวิชาบังคับ          24               24       

                                หน่วยกิต        หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือก           3                 12                        

                                 หน่วยกิต       หน่วยกิต 

 4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

                                  12                3                                                   

                              หน่วยกิต        หน่วยกิต 

4.โครงสร้าง    โครงสร้างหลักสูตร       48 หน่วยกิต 

หลักสูตร                     แผน ก         แผน ข 

 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 2. หมวดวิชาบังคับ          32               32       

                                หน่วยกิต        หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือก             -               12                      

                                                   หน่วยกิต 

 4. วิทยานิพนธ์/การค้คคว้าอิสระ  

                                  16                 4                                                  

                              หน่วยกิต        หน่วยกิต 
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1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

นักศึกษาที่ไม่มีพืน้ฐาน ความรู้หรือไม่ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องเรียนวชิา

เสริมพื้นฐาน 4 วชิา ดงันี ้

1. รป 501 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

2. รป 502 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

3. รป 503 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4. สส 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

นักศึกษาที่ไม่มีพืน้ฐาน ความรู้ทางด้านสถิติในการวิจัย

ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องเรียนวิชาเสริม

พื้นฐาน 1 วิชา คือ 

1. รป 503 สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                              

 

 

 

2. หมวดวิชาบังคับ 

2. หมวดวิชาบังคับ                         24 หน่วยกิต                                               

นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ต้องเรียน

วิชาบังคับ 8 วชิา รวม 24 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี ้

รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์               (3-0-6) 

รป 521 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ           (3-0-6) 

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(3-0-6)  

รป 550 การบริหารการเงินและการคลัง         (3-0-6) 

รป 560 การปกครองท้องถิ่นไทย             (3-0-6) 

รป 575 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน 

                                                         (3-0-6) 

รป 584 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์ (3-0-6)                                                                                           

รป 588 ทฤษฎีสื่อสารทางการเมืองและเครือข่าย 

          ชุมชนออนไลน์                             (3-0-6)

                                                          

2. หมวดวิชาบังคับ                         32 หน่วยกิต                               

นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ต้องเรียน

วิชาบังคับ 8 วชิา รวม 32 หน่วยกิต จากรายวิชา

ดังต่อไปนี ้

รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์             4(4-0-8) 

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

                                                       4(4-0-8) 

รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์

การจัดการ                                  4(4-0-8)                                    

รป 555 ธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

                                                       4(4-0-8) 

รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล                                                   

                                                       4(4-0-8) 

รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์      

                                                       4(4-0-8) 

รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกล

ยุทธ์                                                  4(4-0-8)                     

กจ 571 ภาวะผู้น าและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

                                                       4(4-0-8) 

 

1) ปรับลด

รายวิชาที่มี

เนื้อหารายวิชา

ซ้ าซ้อนกัน ได้แก่ 

รป 521 ไปรวม

กับรป 520   

2) ปรับย้ายวิชา  

รป 588 ไปเป็น

วิชาเลือก  

3) ปรับย้ายวิชา

เลือกมาเพิ่มเป็น

วิชาบังคับ ได้แก่ 

รป 555 และ กจ 

571 

 



 

58 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ วิทยาเขตชะอ า-เพชรบุรี     มคอ.2 

 

3 หมวดวิชาเลือก 

3 หมวดวิชาเลือก                          12 หน่วยกิต 

วิชาเลือก แผน ก  แบบ ก (2)  เรียนจ านวน 3  

หน่วยกิต และแผน ข  เรียนจ านวน  12  หน่วยกิต 

รป 539 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย             (3-0-6) 

รป 540 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย  (3-0-6)           

รป 541 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

และสถาบันการเมือง                        (3-0-6)                                       

รป 545 การเมืองและการบริหาร   (3-0-6) 

รป 555 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี             (3-0-6) 

รป 565 การวิเคราะห์บริหารและประเมินโครงการ          

                                                         (3-0-6) 

รป 567 ธุรกิจกับรัฐบาล              (3-0-6) 

รป 570 ธุรกิจรัฐบาลและสงัคม             (3-0-6) 

รป 572 การบริหารและการประเมินผลข้าราชการ 

                                                         (3-0-6)         

รป 574 แนวคิดการเมืองเปรียบเทียบ            (3-0-6) 

รป 576 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  (3-0-6) 

รป 580 ระบบการบริหารและการจัดการในประเทศที่

ก าลังพัฒนา                                          (3-0-6)                                                                

รป 582 ระบบบริหารราชการไทย             (3-0-6) 

รป 583 การบริหารรัฐวิสาหกิจ   (3-0-6) 

รป 585 การจัดการสิ่งแวดล้อม   (3-0-6) 

รป 586 การวิเคราะห์และการพัฒนาองค์การ   (3-0-6)   

รป 587 ภาวะผู้น า                        (3-0-6) 

รป 591 การจัดการแรงงานสัมพันธ ์             (3-0-6)  

รป 592 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจบุันจริยธรรมและการ  

           บริหารงานภาครัฐ                        (3-0-6) 

3 หมวดวิชาเลือก                          12 หน่วยกิต 

วิชาเลือก แผน ก  แบบ  ก (2)  ไม่ต้องเรียนวิชาเลือก       

            แผน ข  เรียนวิชาเลือก 2 วิชา  จ านวน 8  

            หน่วยกิต ดังนี ้

รป 539 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง                                   4(4-0-8)                                                                        

รป 540 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย     4(4-0-8) 

รป 542 กฎหมายมหาชน             4(4-0-8) 

รป 570 ธุรกิจ รัฐบาล และสงัคม  4(4-0-8) 

รป 572 การบริหารและการประเมินสมรรถนะ 

บุคลากรภาครัฐ               4(4-0-8) 

รป 585 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน                                 4(4-0-8)  

รป 588 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและ 

นวัตกรรมสื่อใหม่                         4(4-0-8) 

ธต 538 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาต ิ 4(4-0-8) 

กจ 530 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง      

                                                       4(4-0-8) 

กจ 568 การจัดการโครงการ            4(4-0-8) 
 

วิชาบังคับเลือก 

  แผน ข  เรียนวิชาบังคบัเลือก 1 วิชา  จ านวน 4  

            หน่วยกิต ได้แก ่

 รป 599 พื้นฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ        4(4-0-8) 

        

                                           

    

 

ปรับเปลี่ยน

รายวิชาเลือก 

ให้มีความ

เหมาะสมและทนั

กับการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง

ในบริบทของการ

จัดการภาครัฐ

แนวใหม่ 

นวัตกรรม การ

จัดการใน

ศตวรรษที่ 21 

เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน 

และเน้น

การศึกษาวิชา

พื้นฐานการ

ค้นคว้าอิสระ

เพื่อให้สามารถ

เข้าใจถึงพื้นฐาน

กระบวนการของ

การศึกษาการ

ค้นคว้าอิสระได้

อย่างถ่องแท้ 
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รป 593 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             (3-0-6) 

รป 595 การประเมิน สมรรถณะและการจัดการ 

          ทรัพยากรมนุษย ์                        (3-0-6)                                       

4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                 

4. วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

แผนการศึกษา ก แบบ ก (2) 

รปม 597 วิทยานพินธ ์       12 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา ข 

รปม 598    การศึกษาค้นคว้าอิสระ     3 หน่วยกิต 

4. วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

แผนการศึกษา ก แบบ ก (2) 

รป 597 วิทยานพินธ ์       16 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา ข 

รป 598    การศึกษาค้นคว้าอิสระ     4 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

5. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

      ระบบและวิธีการประกันคณุภาพหลักสูตร 

      5.1 การบริหารหลักสูตร 

      เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

      การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรประกอบด้วยผู้อ านวยการหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร รับผิดชอบโดยมีคณบดี

บัณฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า

ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัตใิห้แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับผู้บริหารของหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนติดตาม

และรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 

5. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

      ระบบและวิธีการประกันคณุภาพหลักสูตร 

      5.1 การบริหารหลักสูตร 

       เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

       การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรประกอบด้วยผู้อ านวยการหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร รับผิดชอบโดยมี

ผู้อ านวยการหลักสูตรเปน็ผู้ก ากบัดูแลและคอยให้

ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผูส้อน ติดตามและ

รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 
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โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

     ตามโครงสร้างในหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์จะต้องประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่

สะท้อนองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งหมด 5 องค์ความรู้ ได้แก่  

1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 

2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 

3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

4. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

5. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 

 

โดยหลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาตาม มคอ.1 ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 

รายวิชา และ รหัส

รายวิชา 

หมวดรายวิชา 

รป 539 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รป 555 ธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

รป 585 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กจ 530 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  

ธต 538 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ 

 

2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 

รายวิชา และ รหัส

รายวิชา 

หมวดรายวิชา  

รป 575 นโยบายสาธารณะและการวางแผนยุทธศาสตร์ 

กจ 568 การจัดการโครงการ  
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3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

รายวิชา และ รหัส

รายวิชา 

หมวดรายวิชา  

รป 584 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

กจ 571 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 

รป 572 การบริหารและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 

 

4. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

รายวิชา และ รหัส

รายวิชา 

หมวดรายวิชา  

รป 520 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

รป 530 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

รป 560 การปกครองท้องถิ่นในบริบทของไทยและสากล 

รป 540 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 

รป 542 กฎหมายมหาชน  

รป 588 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและนวัตกรรมสื่อใหม่ 

 

5. กลุ่มองค์ความรู้ทางด้านการคลังและงบประมาณ 

รายวิชา และ รหัส

รายวิชา 

หมวดรายวิชา  

รป 550 นโยบายการเงินและการคลังและยุทธศาสตร์การจัดการ 

รป 570 ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม 
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ภาคผนวกที่ 3 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ – สกุล  ดร. นิตยา สินเธาว ์
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัด   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี   
 1458  ถนนเพชรเกษม  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์  089-822-1767  
การศึกษา ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

(2557) 
 พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2537) 
 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2527) 
ผลงานทางวิชาการ 
1) ผลงานวิจัย  

Nittaya Sintao. (2559). The Development of a Good Govvernance Process to Raisa 
The ability to Conserve Native Varieties of Durian in Pak Kret, Nonthaburi. 

Nittaya Sintao, Suchart Adulbutra. (2560). Academic Counseling to MPA  
 Student,Stamford International University. Stamford International University. 
Chanuan Uakarn, Kajohnsak Chaokromthong, Surachai Wattanachan, Nittaya Sintao. 
 (2558). The Core Competency Development of Security Guard License in  
 the   Eastern Area According to Business Security Act (2558). 
Chanuan Uakarn, Uthai Shinawatra, Darran Yutthawonsuk, Kajohnsak 

Chaokromthong,Nittaya Sintao. (2558).  Curriculum Development of Building 
Inspectors Accordingto Building Control Act (2522) Using Delphi Technique. 

Chanuan Uakarn, Uthai Shinawatra, Kajohnsak Chaokromthong, Nipaporn   
 Puttapong, Nittaya Sintao. (2559). Correctional Direction of Housing  
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 Juristic Person According to the Land Allocation Act (2543) Using Delphi  
 Technique. 

2) บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย  
(1) Co-Researcher 
Chanuan Uakarn, Kajohnsak Chaokromthong, Surachai Wattanachan, Nittaya Sintao.  
 (2561). The Core Competency Development of Security Guard  
 License in the Eastern Area According to Business Security Act (2558).  
 International Journal of the Computer, the Internet and Management.  
 Volume 26, No.3, (September- December 2018) pp104-109. 
(2) Co-Researcher 
Chanuan Uakarn, Uthai Shinawatra, Darran Yutthawonsuk, Kajohnsak   
 Chaokromthong and Nittaya Sintao. (2558). Curriculum Development  
 of Building Inspectors Accordingto Building Control Act (2522) Using  
 Delphi Technique. International Journal of  the Computer, the Internet  
 and Management. Volume 23, No.3, (September- December 2015) pp.59-64. 
(3) Co-Researcher 
Chanuan Uakarn, Uthai Shinawatra, Kajohnsak Chaokromthong, Nipaporn   
 Puttapong and Nittaya Sintao. (2559). Correctional Direction of Housing  
 Juristic Person According to the Land Allocation Act (2543) Using Delphi  
 Technique. International Journal of the Computer, the Internet and  
 Management. Volume 24, No.1, (January-April 2016). pp.74-79 
 (4) Single researcher 
Nittaya Sintao.(2559).The Development of a Good Governance Process to Raisa  
 the ability to Conserve Native Varieties of Durian in Pak Kret,Nonthaburi.  
 International Journal of the Computer, the Internet and Management.  
 Volume 24, No.3, (September-December 2016) pp. 81-85 
 

3) หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน  
           (1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย  (Thai Local Government) 
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ประสบการณ์การสอน 

ต าแหน่ง รายวิชา ปีการศึกษา 
อาจารย์ POL4352 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 

POL3382  การบริหารงานท้องถิ่น  
2555 

อาจารย์ PAD 281   การปกครองท้องถิ่น 
PAD 343   การบริหารงานภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2557 

อาจารย์ PAD 281   การปกครองท้องถิ่น 
PAD 343   การบริหารงานภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
PAD 342   การบริหารงานคลังและงบประมาณส่วนท้องถิ่น 
PAD 316   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
MPA560  การปกครองท้องถิ่นไทย 
MPA575  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2558 

อาจารย์ MPA587 ภาวะผู้น าเพื่อการเปลีย่นแปลง 
MGN353 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
MPA530 ระเบียบการวิจยัทางรปศ. 
MPA584 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
MPA575 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
MPA560  การปกครองท้องถิ่นไทย   

2559 

อาจารย์/ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

MPA530 ระเบียบการวิจยัทางรปศ. 
MPA584 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
MPA575 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
MPA560  การปกครองท้องถิ่นไทย   

2560 

 

วิชาที่รับผิดชอบสอน    

รหัสวิชา รายวิชา ปีการศึกษา 
PAD 281  
PAD 343     

การปกครองท้องถิ่น 
การบริหารงานภาษีอากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

      2557 

PAD 281    
PAD 343    
PAD 342    
PAD 316    
MPA575 

การปกครองท้องถิ่น 
การบริหารงานภาษีอากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารงานคลังและงบประมาณส่วนท้องถิ่น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

       2558 

MPA587 ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
ระเบียบการวิจัยทางรปศ. 

2559 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล  ดร.รัชยา ภกัดีจิตต์ 

MPA530 
MPA584 
MPA575 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

MPA530 
MPA584 
MPA575 

ระเบียบการวิจัยทางรปศ. 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

2560 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาที่เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัด   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี   
 1458  ถนนเพชรเกษม  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์  098-383-2264  
การศึกษา ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2550) 

พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540) 
พย.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (2530) 

ผลงานทางวิชาการ 
1)  ผลงานวิจัย   
รัชยา ภักดีจิตต์.(2550). องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารภายใต้ 
              กรอบแนวคิดธรรมาภิบาล สถานภาพในการท าการวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบัน 
               พระปกเกล้า  พ.ศ. 2550 
รัชยา ภักดีจิตต์.(2553). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือชุมชน
 เข้มแข็ง กรณีศึกษา อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม. ได้รับทุนสนับสนุนจาก  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2553  
รัชยา ภักดีจิตต์.(2556). โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการกองทุน 
 เพ่ือ ผู้ใช้แรงงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนทุน

จาก กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556  
รัชยา ภักดีจิตต์.(2558). การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการลงทุนเพ่ือการเตรียมความ 
              พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม 
              อุตสาหกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่นไทย. ได้รับการสนับสนุนทุนสนับสนุนการวิจัย จาก 
               ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 

 
2) บทความทางวิชาการ/ บทความวิจัย 
รัชยา ภักดีจิตต์ (2560) การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า การลงทุนเพ่ือเข้าสู่ประชาคม 
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เศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น
ไทย*, Journal of Politics, Administration and Law, Faculty of Political Science 
and Law Burapha University Vol.9 No.2 (May-Aug 2017) pp.187-230 
 

ประสบการณ์การสอน 
ต าแหน่ง รายวิชา ปีการศึกษา 

อาจารย์ MPA 586 : Organizational analysis and Development 2560 

อาจารย์ MPA 560 : Thai Local Government 2560 
อาจารย์ MPA 521 : Organization and Management 2560 

อาจารย์ MPA 560 : Thai Local Government 2559 

อาจารย์ MPA 586 : Organizational analysis and Development 2558 
อาจารย์ MPA 520 : Public Administration Theory 2558 

อาจารย์ MPA 520 : Public Administration Theory 2557 

 
วิชาที่รับผิดชอบสอน 

 
 
 
 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ – สกุล  ดร.เจมส์ แลนแคสเตอร์ 

รหัสวิชา รายวิชา ปีการศึกษา 
MPA 586 Organizational analysis and Development 2560 
MPA 560 Thai Local Government 2560 

MPA 521 Organization and Management 2560 

MPA 560 Thai Local Government 2559 
MPA 586 Organizational analysis and Development 2558 

MPA 520 Public Administration Theory 2558 

MPA 520 Public Administration Theory 2557 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การจัดการ 
สังกัด   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี  
 เลขที่  1458  ถนน เพชรเกษม  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  
โทรศัพท์  084-640-2333 
การศึกษา ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (2548) 
พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540) 

 บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2529) 
ผลงานทางวิชาการ  
1)   ผลงานวิจัย  
(1) Single researcher work project 

“Self-Governance and Development: Implications for Thailand’s Village 
Funds”, research work submitted (and peer reviewed) for an application of 
the academic title assistant professorship, Stamford International University, 
2017. 

      (2) Project Director 
“The Development of Folk Wisdom Knowledge Management for 
Sustainable Tourism of Prachuabkirikhan Province”, research project 
sponsored by Commission on Higher Education of Thailand, 2013.  

       (3) Project Director. 
“Product and Service Development for Sustainable Tourism in Cha–am”, 
research project sponsored by Stamford International University, 2010.                                                               

(4) Co-Researcher. 
       “Ratchaburi Tourism Database and Ratchaburi Tourism Strategies    
 development”, research sponsored by Ratchaburi Provincial   
  Organization, 2010. 
(5) Co-Researcher.  
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“Industrial Development Cooperation with Neighboring Countries  (North-
South Economic Corridor Development Plan)”, research project sponsored 
by The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry,  2008. 

(6) Co-Researcher. 
“Small and Medium Enterprises Marketing Strategy Development”, research 
project sponsored by The Office of Small and Medium  Enterprises 
Promotion, 2007. 
 

2) บทความวิชาการ / บทความวิจัย 
Lancaster, J. (2017). Microfinance Trust Factor: A Village Fund Case in Thailand.  

ASEAN Journal of Management & Innovation, Vol.4 No.1 (2017) pp.123-138. 
Available at http://ajmi.stamford.edu/index.php/ajmi/article/view/113/60 

Lancaster, J. (2015). Higher Education Leadership in Thailand. The Journal  
of Administration Development Research, Vol.7 No.1. Available at 
http://www.admindev.com/admindev/images/books/8%20author.pdf?BookI
D=104&itemno=568 

Lancaster, J. (2013). The Village Fund Program: A Challenge to Self-Governance,  
AU – GSB e-Journal, Vol.6 No.1 (2013 pp.3-11. Available at 
http://www.graduate.au.edu/gsbejournal/Journals/June2013/Jame_Lancaste
r.pdf 

Lancaster, J. (2013). Folk Wisdom Tourism Development in Prachuab Kirikhan  
Province. Stamford Journal, 5(1). 

Lancaster, J. (2012). Outreach Depth Impact on Non-Performing Loans of Bank for  
Agriculture and Agricultural Cooperatives. Stamford Journal, 4(2). Available 
at file:///C:/Users/james/Downloads/8-1-23-1-10-20130202%20(4).pdf 

Lancaster, J. (2012). The Impact of Microfinance Institution on Self-Governance  
Empowerment: Thailand’s Village Fund Case. Stamford Journal, 4(1). 

Lancaster, J. (2011). Microfinance Self-Governance Empowerment: Thailand’s  
 Village Fund Case, Stamford Journal, 3(2).                   

                                
ประสบการณ์การสอน 

http://ajmi.stamford.edu/index.php/ajmi/article/view/113/60
http://www.admindev.com/admindev/images/books/8%20author.pdf?BookID=104&itemno=568
http://www.admindev.com/admindev/images/books/8%20author.pdf?BookID=104&itemno=568
http://www.graduate.au.edu/gsbejournal/Journals/June2013/Jame_Lancaster.pdf
http://www.graduate.au.edu/gsbejournal/Journals/June2013/Jame_Lancaster.pdf
file:///D:/james/Downloads/8-1-23-1-10-20130202%20(4).pdf
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ต าแหน่ง รายวิชา ปีการศึกษา 

อาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

การสื่อสารทางการเมือง 
การเมืองและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
นโยบายการเงินและการคลัง 

2560 
 

อาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

นโยบายการเงินและการคลัง 
องค์การและการจัดการ 
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
การสื่อสารทางการเมือง 
Data Driven Decision Making 
การจัดการ 

2559 
 

อาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

การสื่อสารทางการเมือง 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ  
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2558 
 

อาจารย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

Data Driven Decision Making 
นโยบายการเงินและการคลัง 
การสื่อสารทางการเมือง 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2557 
 

คณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ 

ภาวะผู้น า 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
สถิติเบื้องต้น 

2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิชาที่รับผิดชอบสอน 
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รหัสวิชา รายวิชา ปีการศึกษา 

MPA588 
PAD365 
MPA503 
BUS235 
MPA550 

การสื่อสารทางการเมือง 
การเมืองและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
นโยบายการเงินและการคลัง 

2560 
 

MPA550 
MPA521 
INB538 
MPA558 
MGN584 
BUS206 

นโยบายการเงินและการคลัง 
องค์การและการจัดการ 
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
การสื่อสารทางการเมือง 
Data Driven Decision Making 
การจัดการ 

2559 
 

MPA588 
ECO557 
SOC246 

การสื่อสารทางการเมือง 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ  
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2558 
 

MGN584 
MPA550 
MPA588 
SOC246 

Data Driven Decision Making 
นโยบายการเงินและการคลัง 
การสื่อสารทางการเมือง 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2557 
 

MGN360  
BUS375  
STA101 

ภาวะผู้น า 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
สถิติเบื้องต้น 

2556 


