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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย:      หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
    ภาษาอังกฤษ:      Master  of Arts Program in Public Management Innovation 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย):      ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)  
          ชื่อย่อ (ไทย):       ศศ.ม. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)  
          ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Arts (Public Management Innovation) 
   ชื่อย่อ (อังกฤษ):   M.A. (Public Management Innovation) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
4. จำนวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   หลักสูตร  2  ป ี

5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทย  

5.3 การรับเข้าศึกษา 
- รับนักศึกษาไทย และ นักศกึษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได ้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร    

     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสตูรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
  ครั้งที่ 6/2564    วันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยฯให้ความเห็นชอบหลักสตูร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564  
  วันที ่25 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 1. ผู้บริหารทีส่ังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง 
 3. บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์  
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
 6. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ 
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9. ชื่อ-สกุลตำแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ 

ชื่อ-นามสกลุ 
ตำแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 
ชื่อสถาบัน ปีพ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1 นางสุพศิ บุญลาภ* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์) 
D.P.A. (Public Administration), Brawijaya University, 
Indonesia, 2558 
รม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ), มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2554 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543 

1.  Supit Boonlab and Sarinthorn Mungkhamanee.  ( 2018) .  Online Gambling:  Nemesis or 
Opportunity for Thai Society. International Journal of Crime, Law and Social Issues, 5 (2) 
July-December, 66-74. 

2. Supit Boonlab. (2019). How implementing of leadership styles to corporate performance: a 
case of local Thai administration.  International Journal of Innovation, Creativity and 
Change, 5(2), Special Edition, August, 1666-1680. 

3. Boonlab Supit and Pasitpakakul Pattama. (2019). Component of  
    national stability expectation in responding public policy, a structural  
    equation analysis. Polish Journal of Management studies, 19(1) June, 421-432.  
 

2 นางปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สังคมศาสตร)์ 
ศศ.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558 
สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 
ศศ.บ. (ภมูิศาสตร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2531 

1.  Boonlab Supit and Pasitpakakul Pattama. (2019). Component of national stability expectation in 
responding public policy, a structural equation analysis, Polish Journal of Management studies, 19 
(1), June, 421-432. 

2. สุพิศ บุญลาภ และ ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล. (2563). ความสัมพันธ์ของปัจจัยบุคคลและการ
ตัดสินใจต่อพฤติกรรมการซื ้อถุงยางอนามัย. Journal of Nakhonratchasima College, 
14(1) January-April: 38-48. 

3. Supit boonlab and Pattama Pasitpakakul. (2562). Change beliefs of gambling behavior in Thai society. 
Veridian E-Journal, Silapakorn University, 12(6) November-December, 818-831. 

 
3 นางมณิภทัร์  ไทรเมฆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สังคมศาสตร)์ 
ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา),  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 
2548 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542 
วท.บ. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

1. Kitisart Kraboun Putkrong Punumong Kamonwan Rojsuntornkitti Teeraporn 
Kongbangkerd Itthinuth Tantivititapong Nachaphan Junthong Praporn Roipomma 
and Manipat Saimek (2020). Effect of Riceberry rice Flour and Glutinous Rice Flour on Some 
Qualities of Gluten-Free Cookies. RAJABHAT AGRIC, 19 (1) January - June, 20-27. 

2 .  Maniphat Saimek.  ( 2019) .  Information Technology and reinforcement of a family 
relationship. The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and 
Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) and The 4th Prachachuen Research Network 
International Conference (4th PRN-CON) July 4-5, 2019, p.p.121-124. 

3.  itisart Kraboun, Putkrong Punumong, Teeraporn Kongbangkerd, Kamonwan  
    Rojsuntornkitti, Manipat Saimek and Naruemon Jommark. (2021). Antioxidant  
    properties and encapsulation methods of astaxanthin: A review. Food and Applied  
    Bioscience Journal, Vol.9 (2) (MAY-August 2021). 22-39. 
 

4 นายสนทิเดช จินตนา 
อาจารย ์
ปร.ด.(  )ยทุธศาสตรแ์ละความมั่นคง , มหาวทิยาลัยบรูพา , 2562 
กจ.ม.(การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) , มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2555 
รป.บ. (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

1. สนิทเดช จินตนา  และสุพิศ บุญลาภ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 ไปสู ่การปฏิบัติ ของ
เจ้าหน้าที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci., ปีที่ 
21, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, หน้า 141-155. 

2. สนิทเดช จินตนา  และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (2563). การศึกษาอิทธิพลของการจัดการตามแนวคดิปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีและ
สระแก้ว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 
141-149. 

3.  สุพิศ บุญลาภ, สนิทเดช จินตนา และ ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบการ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานประชารัฐ. Journal of Man and Society, 6(1) July-
December: 1-14 

 
หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร 
 
 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
คณะศิลปศาสตร์  ตึก 9 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   รูปแบบของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) บนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภารกิจสำคัญคือขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้มีระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจไหลเวียนทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเศรษฐกิจขั บเคลื่อนได้อย่างมั่นคง 
ภายใต้ศาสตร์พระราชา นำพาประเทศไทยก้าวสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงและเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งการร่วมมือกันระหว่างภาคีประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาในสังคมอย่าง
ยั่งยืนด้วยการสร้างนวัตกรรมของการจัดการภาครัฐ ตามกระบวนการ ทำอะไร (make) ปรับปรุงอย่างไร 
(innovate) สร้างสรรค์อะไร (create) ประเด็นดังกล่าวถือเป็นทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน  
   อนึ่งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาให้ประเทศก้าวพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปาน
กลาง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการเน้นการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และต่อยอดภาค
การผลิต และบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนต่างก็ต้องปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันในตลาดโลก   
   ดังนั ้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื ่อก้าวไปสู ่การพัฒนาองค์กรของตนเพื ่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการประตุ้นให้บุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรได้พร้อมปรับตัวจากสภาพวิกฤติต่าง ๆ 
โดยเฉพาะหลังจากยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาใน
หลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ พฤติกรรมความปกติใหม่ (New normal) และการก้าวไปสู่ชีวิตวิถี
ถัดไป (Next Normal) ที่เปลี่ยนไปอย่างมากในสังคม รวมถึงกติกาโลกใหม่ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
นั้นมีผลกระทบกับการทำงานที่บุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนนั้นต้องจัดการปัญหาต่าง ๆ ดังนั้ น หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ จึงมีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ข้างต้น เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในโลกยุคโลกาภิวัฒน ์ 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน
ใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของ
โลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
ภายในปี ค.ศ.2030 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย 
ที่มีความเป็นสากล เชื ่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มี 247 ตัวชี ้วัด เพื ่อใช้ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่ 1) การ
พัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 2) สิ ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป 3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ 4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ 5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความเชื่อโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ถูกผนวกไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) ที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทย  เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและ
ความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน  จากการวิเคราะห์ของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ทำการเปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อยของ SDGs กับ 37 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ เพื่อประมวลความสอดคล้องการกำหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ 
และนำไปสู่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก 
และ 169 เป้าหมายย่อย มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 22 ประเด็น  
   ในปี พ.ศ. 2564 ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ของสังคมโลก รวมทั้งประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญกับความ
ท้าทายของเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมหลากหลายด้าน ประการแรกคือ การเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้การส่งต่อข้อมูลรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น  ประการที่สอง        
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากขึ้น ประการที่สาม ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ขณะที่สังคมไทยกำลังเข้า
สู่ความเป็นพหุนิยมมากขึ้น จากลักษณะความหลากหลายของเชื้อชาติและการไหลเทเข้ามาของวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ ประการสุดท้ายเป็นปัจจัยที่รุนแรงที่สุดคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดพฤติกรรมปกติใหม่หลากหลายรูปแบบ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ประเทศไทยควรเติบโตไปพร้อมกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ความทันสมัย และมีความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ระบบการบริหารภาครัฐจึงควรนำนวัตกรรมทางการบริหารจัดการเข้ามาช่วย
กำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว   
   จากบริบทข้างต้นนั้นทำให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งนักวิชาการยุคใหม่ต้องมีองค์ความรู้
และทักษะทางด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของคนในสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ พฤติกรรมความปกติใหม่ (New normal) และการก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal)  ที่ทำให้
สังคมและวัฒนธรรมในหลากหลายมิติได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องของหลักการคิด กระบวนการทำงานที่
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงต้องทำการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาถือเป็นกลยุทธสำคัญในการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
ต้นทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโดยการเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์” และ ดิจิทัล  ดิสรัปชัน ซึ่งต้องมีความสามารถในการปรับตัวโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริหารของภาครัฐและเอกชน ที่ต้องบริหารองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยาก
รวดเร็ว กอปรกับสาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มีจุดแข็งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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ทางด้านสังคมศาสตร์แบบบูรณาการที่หลากหลายศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  
ศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ และสังคมวิทยา ที่สามารถขับเคลื่อนและสร้างกำลังคนของทั้งภาครัฐ
และเอกชนในทิศทางที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี อีกทั้งมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทางด้านนักวิจัยการจัดการภาครัฐ ออกไปผลิตนวัตกรรมทาง
สังคมให้เกิดความยั่งยืน คนไทยสามารถยืนบนพื้นฐานของความพร้อมทุกด้านที่มี และสามารถมีความพร้อมใน
การรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการภาครัฐโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการ
บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ให้ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการ
เรียนรู้และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนแนวทางในการบริหารองค์กรด้วยก ารสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรอัจฉริยะที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นที่มี
ความรอบรู้ในศาสตร์และสหวิทยาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่รอบด้าน เท่าทันโลกและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มี
จินตนาการ สร้างสรรค์ มีการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการบริหาร ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้า
ใจความเป็นจริงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รวมถึงวาระการขับเคลื่อนประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ
การสร้างนวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการ การผลิต สำหรับการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งนี ้เป็นการสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมชาติ 20 ปี (2560-2579) ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาภาครัฐสู่ดิจิทัล  โดยมีกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการ
องค์กรภาครัฐ เป็นวิชาหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้
แก่ผู้เรียนในการนำนวัตกรรมทางสังคมไปปรับใช้ในการทำงานในองค์กรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดแก่
สังคมและประเทศชาต ิ
    จากข้อมูลข้างต้นจึงทำให้หลักสูตรนี้นั้นมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นที่มีความรอบรู้
ในศาสตร์และสหวิทยาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ รอบด้าน เท่าทันโลกและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ 
สร้างสรรค์ มีการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และการบริหาร ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนสามารถให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นที่พึ่งของสังคม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 
- 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- 

 13.3 การบริหารจัดการ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการปรับตัว และประยุกต์ใช้

ความรู้ใหม่ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก และพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวหน้ารองรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้นความวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ตามยุคสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ

 

1.2 วัตถุประสงค ์
  1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและสนับสนุนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศอย่างยั่งยืน 
   1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ นำไปสู่
การวิจัยเพื่อการจัดการนวัตกรรมทางการจัดการที่หลากหลายมิติแบบบูรณาการ 
  1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนวัตกรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการองค์ความรู้    
บนพื้นฐานการวิจัย รวมทั้งสามารถต่อยอดเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในเชิงสังคมได้ 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 

PLO 1: สามารถนำความรู้และทักษะการจัดการเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน และทางด้านการทำงานวิชาการ 
 Sub PLO 1.1 มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรม  
 Sub PLO 1.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้การจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรมในการปรับใช้ใน

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   
 Sub PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงนวัตกรรม และการจัดการภาครฐั 

ในการทำงานวิชาการ 

PLO 2: มีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการองค์กร และในชีวิตประจำวัน 
 Sub PLO 2.1 มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการทำงานวิชาการและการดำเนินงานวิจัย  
 Sub PLO 2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
 Sub PLO 2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย ต่อองค์กรและประเทศชาติ 

PLO 3: มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบและนำไปสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหางานให้กับองค์กรที่
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อได ้
 Sub PLO 3.1 มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 Sub PLO 3.2 สามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในอาชีพหรือศึกษาต่อได้                    
 Sub PLO 3.3 สามารถใช้ความรู้สู่การแก้ปัญหาในสภาพที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานได ้
PLO 4: มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 Sub PLO 4.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Sub PLO 4.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 Sub PLO 4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื ่อพัฒนาตนเองได้              
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

PLO 5: มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม และมี
ความรับผิดชอบ  
 Sub PLO 5.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน  
 Sub PLO 5.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น                 
 Sub PLO 5.3 มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 Sub PLO 5.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง และสังคม 

     
 1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcome, YLOs) 

ชั้นปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังรายชัน้ปี (Year Learning Outcomes, YLOs) 

1 1. นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการจัดการองค์กรภาครัฐเชิงนวัตกรรม 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและนำไปสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหา

งานให้กับองค์กรที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรมใน

องค์กรที่ปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์  
4. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

2 1. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
2. นักศึกษาสามารถสร้างงานวิจัยที ่ม ีคุณภาพที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการองค์กรภาครัฐ                

เชิงนวัตกรรม  
3. นักศึกษาสามารถสร้างงานวิจัยได้อย่างมีจรรยาบรรณ 
4. นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ  
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1.5 ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 

(PLO) และ Sub 
PLO 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1.ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2.ด้านความรู ้ 3.ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

PLO 1                

Sub PLO 1.1                 

Sub PLO 1.2                

Sub PLO 1.3                

PLO 2                

Sub PLO 2.1                 

Sub PLO 2.2                

Sub PLO 2.3                

PLO 3                

Sub PLO 3.1                 

Sub PLO 3.2                

Sub PLO 3.3                

PLO 4                

Sub PLO 4.1                 

Sub PLO 4.2                

Sub PLO 4.3                

PLO 5                

Sub PLO 5.1                

Sub PLO 5.2                

Sub PLO 5.3                

Sub PLO 5.4            ✓    
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง             

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนด  

- พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

- รายงานผลการประเมินค ุณภาพ
หล ั กส ู ตรจากคณาจารย ์ประจำ
หลักสูตร  นักศึกษา บัณฑิตและผู ้ใช้
บัณฑิต 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรภาครัฐในยุคปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
องค์กรภาครัฐ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพของบัณฑิตและบุคลากรสาย
สอนจากองค์กรภาครัฐ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้น ๆ  
 

- เน้นการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
-จัดการเรียนการสอนที ่สนับสนุนให้ผู ้เรียน
สามารถค ิดเป ็น ทำเป ็น แก ้ป ัญหาอย่ าง
สร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างดี  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  
 

4. ปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

- ปร ับเน ื ้อหาในแต ่ละห ัวข ้อการสอนให้
ผสมผสานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่
เสมอโดยการ สนับสนุนอาจารย์เข้ารับการ
ฝึกอบรมและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ความรู้และประสบการณ์  
- ปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและ
ทักษะทางสังคมอย่างเต็มท่ี  

- มคอ.3  
- เอกสารการสอน  
- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา  

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ  

- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทำตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
สัมมนา  
- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทำงานวิจัย  
- สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการสร้างความ
เข ้มแข ็ งทางว ิชาการผ ่ าน เคร ื อข ่ ายกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- เอกสารหร ือประกาศน ียบ ัตรที่
เกี่ยวข้อง  

6. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กร
ภาครัฐทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนรู้ 

- มีการแลกเปลี่ยน Visiting Professor ระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา                      
เป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี ้ไม่รวมเวลา               
สำหรับการสอบ และข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ภาคผนวก ค) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา  มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่ม

ชั ่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่ก ับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- 

2. การดำเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในดำเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม 
ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือนเมษายน–พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข   
     ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ทำงานอยู่ในภาครัฐ หรือวางแผนจะทำงานใน
ภาครัฐ หรือประสานงานกับองค์กรของภาครัฐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ โดยอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.2.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
การบริหารจัดการภาครัฐ การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น ไม่ต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐาน 

2.2.3  และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ภาคผนวก ค) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 องค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจำกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3   
2.4.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปประจำรุ่น เพื่อแนะนำวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง

ดูแลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนของนักศึกษา 
2.4.2 จัดให้มีรายวิชาปรับพื้นฐาน 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 แผน ก แบบ ก2  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

 แผน ข 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

 
จำนวนนักศึกษารวม แผน ก แบบ ก2  และ แผน ข 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวนนักศึกษารวม  

(ทั้งสองแผน) 
25 50 50 50 50 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
(ทั้งสองแผน) 

- 25 25 25 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบำรงุการศึกษาและค่าลงทะเบียน 
แบบเหมาจ่าย 

3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

รวมรายรับ 3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
            (บาท : หน่วย) งบประมาณรายจา่ย 2.6.2 
 

แผน ก 

หมวดเงิน  
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดำเนนิการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  432,000   898,560   970,445   1,048,080   1,131,927  
2. ค่าใช้จ่ายดำเนนิงาน   918,000   1,836,000   1,927,800   2,024,190   2,125,400  
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  280,000   560,000   560,000   560,000   560,000  
(รวม ก)  1,630,000   3,294,560   3,458,245   3,632,270   3,817,326  
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 0 
(รวม ข) 0 0 0 0 0 
รวม (ก) + (ข)  1,630,000   3,294,560   3,458,245   3,632,270   3,817,326  
จำนวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษา 163,000 164,728 172,912 181,614 190,866 

หมายเหต ุ ค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย  174,624  บาท/ป ี
 

แผน ข 

หมวดเงิน  
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดำเนนิการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  432,000   898,560   970,445   1,048,080   1,131,927  
2. ค่าใช้จ่ายดำเนนิงาน   987,000   1,974,000   2,072,700   2,176,335   2,285,152  
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  510,000   840,000   840,000   840,000   840,000  
(รวม ก)  1,929,000   3,712,560   3,883,145   4,064,415   4,257,079  
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 0 
(รวม ข) 0 0 0 0 0 
รวม (ก) + (ข)  1,929,000   3,712,560   3,883,145   4,064,415   4,257,079  
จำนวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษา 128,600 123,752 129,438 135,481 141,903 

หมายเหต ุ ค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 131,835 บาท/ป ี
 
 
 
 

 
 
 
 



15 
 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (บางรายวิชา) 
 อื่น ๆ (ระบุ) การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562 

3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร  
3.1.2.1  แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ                                    15      หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเลือก                                        9       หน่วยกิต 
   3. วิทยานิพนธ์                                         12       หน่วยกิต 

3.1.2.2  แผน ข  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ                                         15        หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเลือก                                          15        หน่วยกิต 
  3. การค้นคว้าอิสระ                               6         หน่วยกิต 

                     หมายเหต ุ  
- นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
    - นักศึกษาแผน ข ต้องสอบวิชาประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 
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3.1.3 รายวิชา 
การกำหนดรหัสรายวิชา  ในหลักสูตรประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจำแนกตามแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
       X X  –  X    X    X   –  X     X X 
       1  2     3    4   5         6     7  8  

        ตำแหน่งที่    1 - 2   หมายถึง  คณะ / วิทยาลยั 
        ตำแหน่งที่    3   หมายถึง  ภาควิชา/สาขา 

ตำแหน่งที่    4   หมายถึง  สาขาวิชา (ตามที่ระบุในหลักสูตร) 
        ตำแหน่งที่     5   หมายถึง  แขนงวิชา / กลุ่มวิชา 
        ตำแหน่งที่   6*   หมายถึง ปีที่ควรศึกษา   
        ตำแหน่งที่   7 - 8 หมายถึง  ลำดับรายวิชาในแขนงวิชา / กลุ่มวิชา 
 

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

 
 
 

  
 
 

 
             

X       ( X   -  X  -   X ) 
 
*กำหนดเลขรหัส ดังนี ้
 เลข 6 หมายถึง   ปริญญาโท ชัน้ปีที่ 1 
  เลข 7 หมายถึง   ปริญญาโท ชัน้ปีที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ลำดบัรายวิชาในแขนงวิชา / กลุ่มวิชา 
ปีที่ควรศึกษา* 

หน่วยกิต 

ชั่วโมงเรียนทฤษฎ ี

ชั่วโมงเรียนปฏิบัต ิ

  ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 
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 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

01-110-601  หลักรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับการจัดการด้วยนวัตกรรม   3(3-0-6) 
     Principles of Public Administration for Innovation Management 
01-110-602  การเมืองการปกครองกับการจัดการด้วยนวัตกรรม    3(3-0-6) 
    Political with Innovation Management 

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
การบริหารจัดการภาครัฐ การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ 

 1. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต  โดยศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้
01-111-601  ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม      3(3-0-6) 
    Public Sector and Innovative Design 
01-111-602  การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการด้วยนวัตกรรมภาครัฐ    3(3-0-6) 
    Change with Management of Public Sector Innovation 
01-111-603  นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

Policy and Sustainable Development Strategies of Economy, Society  
and Environment     

01-111-604  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ    3(3-0-6) 
    Research Methodology  to Create Public Management Innovation 
01-111-605  นโยบายสาธารณะเพ่ือสวัสดิการสังคม     3(3-0-6) 
    Public Policy for Social Welfare 
 

 2. หมวดวิชาเลือก  ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ให้เลือกศึกษาตามกลุ่มวิชาที่มีความสนใจ สามารถเลือก
เรียนข้ามกลุ่มวิชาได้ แผนการเรียนแผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน 9  หน่วยกิต  และแผนการเรียนแผน ข    
เลือกเรียน 15 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้
 

  2.1 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 

01-112-601  การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในองค์การ     3(3-0-6) 
    Risk Management and Crisis in Organization 
01-112-602  นโยบายและยทุธศาสตร์ในความมั่นคงของรัฐ    3(3-0-6) 

Policy and State Security Strategy 
01-112-603  การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล      3(3-0-6)  
    Public Management and Good Governance 
01-112-604  ยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน   3(3-0-6) 

Management Strategy  of Local Organizations and Community Development 
01-112-605  นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง      3(3-0-6) 

      Conflict Management Innovation 
01-112-606  ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management 
01-112-607 กฎหมายสำหรับการจัดการภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Laws for Public Management 
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  2.2 กลุ่มวิชาสังคมเชิงนวัตกรรม (Innovative Society) 
01-112-608  การจัดการสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 

Integrated Environmental and Cultural Management 
01-112-609  การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
    Innovative Creations Originated from Local Wisdom     
01-112-610  การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน       3(3-0-6) 
    Action Research for Community 
01-112-611  การจัดการเศรษฐกิจฐานราก      3(3-0-6) 
    Economic Foundations Management 
01-112-612  ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อน      3(3-0-6) 
    Civil Society and Social Mobilization 
01-112-613  นวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Social and Environmental Innovation 
3. วิทยานิพนธ์ศึกษา 12 หน่วยกิต/การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกิต 
01-113-701 วิทยานิพนธ์        12(0-0-36) 
   Thesis 
01-113-702 การค้นคว้าอิสระ        6(0-0-18) 
   Independent Study 

หมายเหตุ  นกัศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ต้องมีการลงทะเบียนการสอบวิชาประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) เมื่อเรียนครบทุกรายวิชาตามที่หลักสตูร ฯ กำหนดแล้ว   
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ 

แผนการเรียนแผน ก แบบ ก 2  รายวิชาหมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต  
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-111-601 ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม 3 3 0 6 
01-111-602 การเปลี่ยนแปลงกับการจดัการด้วยนวัตกรรม

ภาครัฐ 
3 3 0 6 

01-111-603 นโยบายและกลยุทธก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 6 

01-111-604 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 
รวม 12 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-111-605 นโยบายสาธารณะเพื่อสวัสดิการสังคม 3 3 0 6 
01-112-6xx วิชาเลือก (1) 3 3 x x 
01-112-6xx  วิชาเลือก (2) 3 3 x x 
01-112-6XX วิชาเลือก (3) 3 3 x X 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-113-701 วิทยานิพนธ ์ 6 0 0 18 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-113-701 วิทยานิพนธ ์ 6 0 0 18 

รวม 6 หน่วยกิต 
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แผนการเรียนแผน  ข  รายวิชาหมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
และการค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต  

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-111-601 ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม 3 3 0 6 
01-111-602 การเปลี่ยนแปลงกับการจดัการด้วยนวัตกรรม

ภาครัฐ 
3 3 0 6 

01-111-603 นโยบายและกลยุทธก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 3 0 6 

01-111-604 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 
รวม 12 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-111-605 นโยบายสาธารณะเพื่อสวัสดิการสังคม 3 3 0 6 
01-112-6xx วิชาเลือก (1) 3 3 x x 
01-112-6xx  วิชาเลือก (2) 3 3 x x 
01-112-6XX วิชาเลือก (3) 3 3 x X 

รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-112-6XX วิชาเลือก (4) 3 X X X 
01-112-6XX วิชาเลือก (5) 3 X X X 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
01-113-702 การค้นคว้าอิสระ 6 0 0 18 

รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 

01-110-601 หลักรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับการจัดการด้วยนวัตกรรม 
Principles of Public Administration for Innovation Management 
แนวคิด ทฤษฏีและความสัมพันธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับการจัดการด้วย
นวัตกรรม นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานคลัง
สาธารณะ องค์การและการจัดการด้วยนวัตกรรม 
Concepts, theories, and relationship of public administration for Innovation 
management;  public policy;  human resource management; Public finance 
Administration; organization and innovation management 

 

3(3-0-6) 
 
 

01-110-602 การเมืองการปกครองกับการจัดการด้วยนวัตกรรม     
Politics with Innovation Management 
สังคมการเมืองของมนุษย์ ชุมชนทางการเมือง รูปแบบการปกครอง รัฐ สังคม
ระบอบประชาธิปไตย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง รูปแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการพัฒนาการปกครองด้วยการจัดการด้วยนวัตกรรม 
Political society of humans; political community; government form; 
state; democracy society; institution and political process; government 
administration form and evolution of politics with innovation 
management 

 

3(3-0-6) 
 

01-111-601 ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม   
Public Sector and Innovative Design 
บริบทและการวิเคราะห์ความท้าทายของโลกสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ บทบาท และ
ความจำเป็นของนวัตกรรมกับการจัดการภาครัฐ  หลักการและรูปแบบการ
ออกแบบนวัตกรรม องค์ความรู ้ของภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารภาคเอกชนในบริบทของการจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการจัดการในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษาแนวทาง
การออกแบบนวัตกรรมทางการจัดการในองค์กรภาครัฐ  
Context and analysis of challenges of modern world; relationship, role, 
and need of innovation and public management; concepts and 
models of innovative design; knowledge of public sector and 
innovative design; innovative application of business administration for 
public management; strategy of development of innovative 
management in public organizations; case studies of innovative design 
approaches in management of public organizations 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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01-111-602
  

การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการด้วยนวัตกรรมภาครัฐ  
Change with Management of Public Sector Innovation 
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกร่วมสมัยในมิติสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์การโดยใช้เทคนิคและการตัดสินใจที ่ท ันต่อสถานการณ์   
กระบวนการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการ
นวัตกรรมภาครัฐกับองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงกับการ
จัดการนวัตกรรมภาครัฐ 
Changes in context of contemporary world in society, economy, and 
environment; challenges of the digital world; analysis of internal and 
external environment using timely techniques and decision making;  
management process handling flow of changes from  inside and outside  
organizations; strategic planning of innovation and change management with 
public organizations; case studies on approaches to change with public 
sector  innovation management 

3(3-0-6) 
 
 

01-111-603 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน   
Sustainable Development  Strategies of Economy, Society and Environment     

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิคการ
กำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  กลไกใน
กระบวนการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเปรียบเทียบ
รูปแบบการพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศเพ่ือประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
Concepts of policy and strategic management; process and 
techniques of strategic policy; planning and strategy implementation; 
mechanism in country development of economy, society and 
environment; comparison of excellent organizational development 
models for appropritate and sustainable application 

3(3-0-6) 

01-111-604 ระเบยีบวิธีวิจยัเพื่อสร้างนวตักรรมการจัดการภาครัฐ 
Research Methodology to Create Public Management Innovation  
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  
การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและแบบผสานวิธี การเขียนรายงานวิจัย และร่าง
โครงการวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
Social research methodology focusing on creation of public 
management innovation; research design; research process; data 
analysis of quantitative research, qualitative research and mixing 
methods research; writing a research report and drafting a research 
project of public management innovation 

 

3(3-0-6) 
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01-111-605 นโยบายสาธารณะเพื่อสวัสดิการสังคม 
Public Policy for Social Welfare 
แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การออกแบบนโยบายสวัสดิการสังคม แนว
ทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสวัสดิการทางสังคม การประสานนโยบายสังคม
และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  กฎหมาย
สำหรับการจัดการนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาสถานการณ์การจัดบริการด้าน
สวัสดิการสังคมในปัจจุบัน 
Concepts and theories of public policies; social welfare policy design; 
guidelines for to social welfare innovation design; social policy 
coordination and social welfare management models in line with the 
national strategy; laws for management of social welfare; case studies 
of current services of social welfare 

3(3-0-6) 

01-112-601 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในองค์การ 
Risk Management and Crisis in Organization 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การ  กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
คุณภาพกับการจัดการความเสี่ยง  ประเภทของวิกฤต  แนวทางในการจัดการวิกฤตการณ์ 
สถานการณ์วิกฤตกับภาวะผู้นำ การรับมือกับสื่อ องค์ประกอบความสำคัญสู่ความสำเร็จ 
กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงภายใต้สภาวะวิกฤต 
Concepts and theories of risk management in organization; strategies of risk 
management; quality and risk management; types of crisis;  crisis management 
directions; crisis and leadership; mass media handling; elements of success; case 
studies of risk management and crisis  
 

3(3-0-6) 

01-112-602 นโยบายและยุทธศาสตร์ในความมั่นคงของรัฐ 
Policy and State Security Strategy 
ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั ่นคงแห่งชาติ การประเมินศักยภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อการ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร หลักการและเทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื ่อความมั ่นคงด้านต่าง ๆ            
ขององค์กรภาครัฐ  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
ยุทธศาสตร ์กรณีศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มมหาอำนาจ ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 
National interests and security; assessment of society, economic, and 
politics potential of the country to formulate policies and strategies; 
principles and techniques for strategic planning for public organization 
securities; factors affecting strategy formulation and strategic planning; 
case studies of development of countries in superpowers, ASEAN and 
dialogue partners 

 

 

3(3-0-6) 
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01-112-603 การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล  
Public Management and Good Governance 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการ กับการประยุกต์ใช้ในงานชุมชน   การ
บริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเน้นกลไกและเครื่องมือในการจัดการในงานชุมชนทั้งภาครัฐ ภาค
องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายการจัดการในเชิง
พื้นที่ และแนวทางการพัฒนาเครือข่าย 
Concepts, theories and management principles and community 
applicatiion; organizational management and strategic management for 
organizational development in accordance with good governance focusing 
on management mechanisms and tools in management of community 
work in government sector,  local organizations, private, and civil society 
sectors; creating a spatial management network and guidelines for network 
development 

3(3-0-6) 

01-112-604 ยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน 
Management Strategy  of Local Organizations and Community  
Development 
แนวคิด ยุทธศาสตร์ กระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลัง และการบริหารการ
บริการสาธารณะเชิงคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ ชุมชนและการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ กลุ่มและองค์กรในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเครือข่าย
องค์กรชุมชน แนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมในการบริหารองค์กรท้องถิ่นและชุมชนจาก
กรณีศึกษา 
Concept, strategy, policy administrative process plans, finance, and quality 
public service management for efficiency; communities and developing  
strong and self-reliant communities, groups and organizations in community 
development; developing networks of community organizations; 
appropriate approach in line with local organization and community 
management  from case studies 

3(3-0-6) 
 

01-112-605 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง  
Conflict Management Innovation 
แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้งในการจัดการภาครัฐ การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน 
กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งเชิงนวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

Concepts and theories of conflicts in public management; innovation 
designs to solve conflicts between state to state, state and people, 
and people and people; case studies of innovative conflict 
management in the country and abroad 

 

3(3-0-6) 
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01-112-606 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Leadership and Change Management 
แนวคิดและทฤษฎีของผู้นำและภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ ภาวะผู้นำสำหรับ
การจัดการทีมยุคดิจิทัล ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ ภาวะผู้นำกับการพัฒนากล
ยุทธ์ในการจัดการเปลี ่ยนแปลง การวางแผนการเปลี ่ยนแปลงระบบงานใหม่ 
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงองค์การและการประยุกต์ใช้ การเปรียบเทียบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของผู้นำองค์กรภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
Concepts and theories of leader and leadership, leadership and 
authority, leadership for team management in the digital age, 
transformational leadership, leadership and strategic management in 
change management, planning for new work system changes,  
organization change technique and their application, comparison of 
change management of public organization leaders in the country and 
others   

3(3-0-6) 
 

01-112-607 กฎหมายสำหรับการจัดการภาครัฐ 
Laws for Public Management 
ทฤษฎีและแนวคิดพื ้นฐานทางกฎหมายสำหรับการจัดการภาครัฐ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างของฝ่าย
ปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การศึกษาถึงข้อคิดทั่วไป
ของกฎหมายภาครัฐด้านรัฐประศาสนศาสตร ์
Theories and fundamental concepts of laws for public management, 
constitutional law, administrative law and human resource 
management structure, public procurement and supplies, studies of 
general concepts of public law in public administration 

3(3-0-6) 

01-112-608 การจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
Integrated Environmental and Cultural Management 
ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมบนพื้นฐานและกระบวนการในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน  การวางแผนและการเลือกใช้นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  แนวคิด  ทฤษฎีพหุวัฒนธรรม  
การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างกัน การจัดการภาครัฐท่ามกลาง
สังคมพหุวัฒนธรรม การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน 
Definition and significance of innovaitons based on integrated 
environmental management and processes, planning and selecting the 
appropriate innovation for sustainable environment management, 
concepts and theories fo multiculturalism, accepting and  respecting  
deferences among one another, public  management  in a multicultural 
society, integration of local wisdom knowledge  in environmental and 
cultural management of the community 

3(3-0-6) 
 

01-112-609 การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
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Innovative Creations Originated from Local Wisdom 
แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้ของการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รูปแบบและลักษณะของการสร้างนวัตกรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำคัญ
และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึง
กรณีศึกษาของการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ 
Concept, principles, and Knowledges of innovative creations 
originated from local wisdoms; type and description of  innovative 
creations originated from local wisdoms; importance and value of 
innovative creations originated from local wisdoms towards  economy 
and society;  process of innovative creations originated from local 
wisdoms; case studies in innovative creations originated from local 
wisdoms of Thailand and foreign countries 

 

01-112-610 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน 
Action Research into the Community 
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการพัฒนาชุมชน 
Principles and theories related to development with community 
participation;   research methodology focusing on participatory action 
operation to solve problems and develop communities and  application 
of principles in community development 

3(3-0-6) 

01-112-611 การจัดการเศรษฐกิจฐานราก 
Economic Foundations Management     
ทฤษฎีและแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ การจัดการเศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน โครงการ/กิจการเพื่อสังคม 
ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อการจัดการเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอาชีพกับการ
จัดการเศรษฐกิจฐานราก ทางเลือกและทางรอดของการจัดการเศรษฐกิจฐานราก    
และการวิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จ 
Theories and concepts of sufficiency economy philosophy; sufficiency 
ecomony in globalization; community economy management; 
community businesses; projects/ activities for society; impacts from 
globalization to community economy management; careers 
development and economic foundation management; choices and 
survival of economic foundation management; and analysis case 
studies of economic foundation development policy success 

 

 

3(3-0-6) 
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01-112-612 ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อน  
Civil  Society  and  Social  Mobilization 
หลักการ  แนวคิดภาคประชาสังคม  การเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์  พลัง
กลุ่มทางสังคม  และแนวทางการสร้างสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการกำหนดนโยบายการบริหาร ความสัมพันธ์
ของการขับเคลื่อนกลุ่มผลประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของภาครัฐ  กรณีศึกษาพลัง
กลุ่มทางสังคมภายในประเทศและต่างประเทศ 
 Principles and concepts of  civil society,  interest group mobilization, 
social power and approaches to building effective social institutiions,  
participation of civil society in the formulation of administrative policy 
and relationship fo interest groups in solving problems of the 
government sector,  case studies of social power with in the country 
and abroad 
 

3(3-0-6) 

01-112-613 นวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Social and Environmental Innovation 
ความหมายความสำคัญและขอบเขตของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปัญหาและการใช้นวัตกรรมทางสังคมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม บทบาทและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ปัญหาการบริหารเชิงระบบและแนวทางพัฒนานวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีศึกษาการใช้นวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Definition, significance and scope of society and environment, goal of 
sustainable development of society and environment, problems and  use 
of social innovation in environmental management, roles and 
cooperation of stakeholders, analysis of systematic administrative 
problems and approaches to appropriate environmental innovation 
development, practice and case studies on how to use  environmental 
management innovation for sustainable environmental security 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

01-113-701 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12(0-0-36) 
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การศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง เขียนบทความวิจัยและลง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติจำนวน 1 เรื ่อง หรือนำเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง  
Investigation and writing up a thesis related to interesting topic in the  
fields of study under supervision of adviors appointed, write an article 
extracted from their study to publish in a national academic journal 
or make a presentation in a national academic conference 

01-113-702 การค้นคว้าอิสระ  
Independent Study 
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกด้านนวัตกรรมการจัดการภาครัฐในหัวข้อที่สนใจ การ
เขียนรายงานการศึกษาอิสระและการนำเสนองานวิจัยภายใต้การดูแลและการ
ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
Profound study of interesting topic in public management innovation, 
writing a report of an independent study and presenting a research 
paper under guidance and supervision of an advisor 
 
 
 

6(0-0-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 

 ชื่อ – นามสกุล  ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/ 
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ลำ
ดับ 

ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ – สาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 
 

2564 2565 2566 2567 
1 นางสุพิศ บุญลาภ* 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐศาสตร์) 
D.P.A. (Public Administration), 
Brawijaya University, Indonesia, 
2558 
รม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2554 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543 

1.  Supit Boonlab and Sarinthorn Mungkhamanee.  (2018) .  Online 
Gambling: Nemesis or Opportunity for Thai Society. International 
Journal of Crime, Law and Social Issues, 5 (2)  July-December, 
66-74. 

2. Supit Boonlab. (2019). How implementing of leadership styles to 
corporate performance:  a case of local Thai administration. 
International Journal of Innovation, Creativity and Change, 
5(2), Special Edition, August, 1666-1680. 

3. Boonlab Supit and Pasitpakakul Pattama. (2019). Component of  
    national stability expectation in responding public policy,     
    a structural  equation analysis. Polish Journal of Management  
    studies, 19(1) June, 421-432.  
 

6 6 6 6 

2 นางปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สังคมศาสตร์) 
ศศ.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2558 
สม.ม. (มานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531 

1. Boonlab Supit and Pasitpakakul Pattama. (2019). Component of national 
stability expectation in responding public policy, a structural equation 
analysis, Polish Journal of Management studies, 19 (1), June, 421-432. 

2. สุพิศ บุญลาภ และ ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล. (2563). ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยบุคคลและการตัดสินใจต่อพฤติกรรมการซื ้อถุงยางอนามัย. 
Journal of Nakhonratchasima College, 14(1) January-April: 
38-48. 

3 .  Supit boonlab and Pattama Pasitpakakul. (2562). Change beliefs of 
gambling behavior in Thai society.  Veridian E- Journal, Silapakorn 
University, 12(6) November-December, 818-831. 

  

6 6 6 6 

3 นางมณิภัทร์  ไทรเมฆ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สังคมศาสตร์) 
ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2552 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), สถาบันบัณฑิต
พัฒน  บริหารศาสตร์, 2542 
วท.บ. (สถิติประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

1. มณิภัทร์ ไทรเมฆ และคณะ. (2020). Effect of Riceberry rice flour and 
glutinous rice flour on some qualities of gluten-free cookies. RAJABHAT 
AGRIC, 19(1) January - June, 20-27. 

2..  Maniphat Saimek.(2019).Information Technology and 
reinforcement of a family relationship.The 2nd International 
Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary 
Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) and The 4th Prachachuen Research 
Network International Conference (4th PRN-CON) July 4-5, 2019, 
p.p.121-124. 

3.  itisart Kraboun, Putkrong Punumong, Teeraporn  
    Kongbangkerd, Kamonwan Rojsuntornkitti, Manipat Saimek  
    and Naruemon Jommark. (2021). Antioxidant  
    properties and encapsulation methods of astaxanthin: A  
    review. Food and Applied Bioscience Journal, Vol.9 (2) 
    (MAY-August 2021). 22-39. 
 
 

6 6 6 6 

4 นายสนทิเดช จินตนา 
อาจารย ์
ปร.ด.(  )ยทุธศาสตรแ์ละความมั่นคง , มหาวทิยาลัยบรูพา
 , 2562 
กจ.ม.(การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม) , มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 
รป.บ. (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

1. สนิทเดช จินตนา  และสุพิศ บุญลาภ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่
ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้. Rajabhat J. Sci. Humanit. 
Soc. Sci., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, หน้า 141-155. 

2. สนิทเดช จินตนา  และอนุรัตน์ อนันทนาธร. (2563). การศึกษาอิทธิพลของ
การจัดการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีต่อประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, ปีที ่ 14, ฉบับที ่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 141-149. 

3.  สุพิศ บุญลาภ, สนิทเดช จินตนา และ ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล. (2563). การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ประชารัฐ. Journal of Man and Society, 6(1) July-December: 1-14 
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5 นางสาวอิศรา ศิรมณีรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประชากรศาสตร์) 
Ph.D. (ประชากรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
 

1.  I Siramaneerat, c Chaowilai , (2020). Impact of  
    specialized physical training programs on physical fitness in 

alhlets. Universidad de Alicante. Área de Educación Física 
y Deporte, 2020, 1-11. 

2. I Siramaneerat. (2018). Perception of Zika Virus Infection and 
Its Influence on Zika Preventing Practices of Pregnant 
Women at the Health Promotion Center Region 5 in 
Thailand.  Medical Journal of Indonesia,  Vol.  27 No.  03 
September 2018, 201-208.  

3.  I Siramaneerat, F Agushybana, Y Meebunmak.  ( 2018) . 
Maternal Risk Factors Associated with Low Birth Weight in 
Indonesia. The Open Public HealthJournal, 2018, Volume 
11. 
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6 นางพิมพ์นภัส  ภูมิกิตติพิชญ ์
รองศาสตราจารย์ (สังคมวิทยา) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

1.Siramaneerat, I. Mungkhamanee, S. Raksamart, W Boonlab. S. 
Bhumkittipich, P. and Lamprom, W. (2020). Type of Mass 
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4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 
 - 
4.2 ช่วงเวลา 
 - 

          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
            - 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

  นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการ
ทำงานที่ชัดเจน การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบที่กำหนด  การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วางแผนการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการ เขียนรายงานผลการวิจัย เน้น
กระบวนการคิดและการทำงานวิจัยใหม่ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญออกแบบนวัตกรรมในการจัดการใน
องค์การเพื่อพัฒนางาน สามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และสามารถทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย นำผล
มาประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ เพื่อนำมาสังเคราะห์หาข้อวิจารณ์และข้อสรุป และผ่านกระบวนการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม 
(Conference Proceedings) หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรี่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 ช่วงเวลา 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 

  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการวิจัย โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
5.5.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวิจัย และรูปแบบในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
5.5.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยที่สนใจแล้วนำมานำเสนอในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้าง

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมการในการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำหนดตารางเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการเสนอเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  
 
 
 

- จัดอบรมทักษะการเขียนเชิงวิชาการและการ
เสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ  
- มีการสอดแทรกเรื ่องทักษะการสื ่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม
กับวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการศึกษาดู
งาน 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง  
 
 
 
 
 

- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่องานในทุกรายวิชา โดยเฉพาะ รายวิชา 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนและระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
- จัดให้มีรายวิชา การจัดการภาครัฐกับธรรมาภิบาล 
เป็นรายวิชาเลือก 

ด้านทักษะวิชาชีพ  
 

- ส่งเสริมให้ค้นคว้าวิจัยเกี ่ยวกับนวัตกรรมการ
จัดการภาครัฐอย่างสร้างสรรค์  
- จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการจัดการกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต  
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3) ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 
4) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

หรือ PLO 2: มีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน และมี  
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการองค์กร และในชีวิตประจำวัน 

 Sub PLO 2.1 มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการทำงานวิชาการและการดำเนินงานวิจัย  
 Sub PLO 2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
 Sub PLO 2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย ต่อองค์กรและประเทศชาติ 

 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการเย่ียมชมสถานประกอบการ 
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2)  สอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการเรียนการ 
   สอนทุกรายวิชา  

3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม ความมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน 
   เวลาที่กำหนด  

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการส่งงาน 
2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานส่วนตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในแต่ละรายวิชา 
3) ประเมินพฤติกรรมและผลการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
        1) มีความรู้และทักษะด้านการจัดการองค์กรภาครัฐเชิงนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

       2) มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

 3) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง  
หรือ PLO 1: สามารถนำความรู้และทักษะการจัดการเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทางด้านการทำงานวิชาการ 

Sub PLO 1.1 มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรม 

Sub PLO 1.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้การจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรมในการปรับใช้ใน  
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

Sub PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงนวัตกรรม และการจัดการภาครัฐ  
ในการทำงานวิชาการ 

 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  ใช ้การสอนหลายร ูปแบบตามล ักษณะรายว ิชา ได ้แก ่  การบรรยาย การฝ ึกปฏ ิบ ัติ   
การศึกษาดูงาน หรือเทคนิคอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
   2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สถานการณ์จริงและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน  
โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
  3) เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรพิเศษใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค

การทดสอบปลายภาค และการสอบประมวลความรู ้
2) ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน 
3) ประเมินด้านความรู้โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
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1) มีทักษะในการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
2) สามารถบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง 
3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงาน นำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเสนอ

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
หรือ PLO 3: มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบและนำไปสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหางาน

ให้กับองค์กรทีป่ฏิบัติงาน รวมถึงการนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อได้ 
Sub PLO 3.1 มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
Sub PLO 3.2 สามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือศึกษาต่อได้ 
Sub PLO 3.3 สามารถใช้ความรู้สู่การแก้ปัญหาในสภาพที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ 

 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มอบหมายภาระงานและการทดสอบที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ แก้ปัญหา เสนอ
แนวคิด นวัตกรรม และบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ (Problem Based Instruction) 

2) กำหนดกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
3) เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ และสถานประกอบการ 

 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน การนำเสนอผลงาน  
 2) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา ผลการปฏิบัติการจาก

สถานการณ์จริง  
3) ประเมินจากการทดสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

PLO 5: มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม และมี
ความรับผิดชอบ  
 Sub PLO 5.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน  
 Sub PLO 5.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น                 
 Sub PLO 5.3 มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 Sub PLO 5.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง และสังคม 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มอบหมายการทำงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีการหมุนเวียนสมาชิกและตำแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
2) กำหนดกิจกรรมที่มีการศึกษาค้นคว้าและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม  
                     2) ประเมินจากการนำเสนอผลงานและจากการสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการค้นคว้า การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสร้างสรรค์งานในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

หรือ PLO 4: มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

Sub PLO 4.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนการสืบค้นและเก็บรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Sub PLO 4.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
Sub PLO 4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองได้ และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
1) มอบหมายงานที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ และการใช้ความรู้ทางสถิติ  
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี 
3) กำหนดให้นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการคำนวณ
ด้วยหลักคณิตศาสตร์เชิงเลข  

2) ประเมินจากรายงานการค้นคว้า การใช้ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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รายวิชาในหลักสูตรทุกวิชาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในตาราง โดย () แสดงความ
รับผิดชอบหลัก และ () แสดงความรับผิดชอบรอง  ดังน้ี 

 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต  
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3) ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 
4) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

2. ความรู้ 
1)  มีความรู้และทักษะด้านการจัดการองค์กรภาครัฐเชิงนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

2) มคีวามรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
3) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง   

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะในการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
2) สามารถบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง 
3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงาน นำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเสนอแนวทาง  

เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการค้นคว้า การวิจัย และการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสร้างสรรค์งานในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัม 

พันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

01-110-601 หลักรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับการจัดการด้วยนวัตกรรม                
01-110-602 การเมืองการปกครองกับการจัดการด้วยนวัตกรรม                
01-111-601 ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม                
01- 111-602 การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการด้วยนวัตกรรมภาครัฐ                
01- 111-603 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
               

01-111-604 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ                
01-111-605 นโยบายสาธาณะเพื่อสวัสดิการสังคม                
01-112-601 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในองค์การ                
01-112-602 นโยบายและยุทธศาสตร์ในความมั่นคงของรัฐ                
01-112-603 การจัดการภาครฐักับธรรมาภิบาล                
01- 112-604 ยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

01-112-605  นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง                
01-112-606 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง                
01-112-607 กฎหมายสำหรับการจัดการภาครฐั                
01-112-608 การจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแบบบูรณาการ                
01-112-609 การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น                
01-112-610 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ชุมชน                
01-112-611 การจัดการเศรษฐกิจฐานราก                
01-112-612 ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อน                
01-112-613 นวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                
01-113-701 วิทยานิพนธ์                
01-113-702  การค้นคว้าอิสระ                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับหลักสูตรย่อย (Sub PLO) ในตารางมีความหมายดังนี ้

PLO 1: สามารถนำความรู้และทักษะการจัดการเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน และทางด้านการทำงานวิชาการ 
 Sub PLO 1.1 มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรม  
 Sub PLO 1.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้การจัดการภาครัฐเชิงนวัตกรรมในการปรับใช้ใน

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   
 Sub PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงนวัตกรรม และการจัดการ

ภาครัฐ ในการทำงานวิชาการ 
PLO 2: มีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน และมี
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการองค์กร และในชีวิตประจำวัน 
 Sub PLO 2.1 มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการทำงานวิชาการและการดำเนินงานวิจัย  
 Sub PLO 2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
 Sub PLO 2.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย ต่อองค์กรและประเทศชาต ิ
PLO 3: มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบและนำไปสร้างสรรค์ พัฒนาและแก้ปัญหางานให้กับ
องค์กรที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อได้ 
 Sub PLO 3.1 มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 Sub PLO 3.2 สามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในอาชีพหรือศึกษาต่อได้                    
 Sub PLO 3.3 สามารถใช้ความรู้สู่การแก้ปัญหาในสภาพที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานได ้

PLO 4: มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 Sub PLO 4.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 Sub PLO 4.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ ์
 Sub PLO 4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองได้              

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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PLO 5: มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำงานเป็นทีม และมี
ความรับผิดชอบ 
 Sub PLO 5.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน  
 Sub PLO 5.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพและยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่น                 
 Sub PLO 5.3 มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 Sub PLO 5.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง และสังคม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
และ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดบัหลักสูตรย่อย (Sub PLO) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

Sub 
PLO 
1.1 

Sub 
PLO 
1.2 

Sub 
PLO 
1.3 

Sub 
PLO
2.1 

Sub 
PLO 
2.2 

Sub 
PLO 
2.3 

Sub 
PLO 
3.1 

Sub 
PLO 
3.2 

Sub 
PLO 
3.3 

Sub 
PLO 
4.1 

Sub 
PLO 
4.2 

Sub 
PLO 
4.3 

Sub 
PLO 
5.1 

Sub 
PLO 
5.2 

Sub 
PLO 
5.3 

Sub 
PLO 
5.4 

01-110-601 หลักรัฐประศาสนศาสตรส์ำหรับการจัดการดว้ยนวัตกรรม                 
01-110-602 การเมืองการปกครองกับการจัดการด้วยนวัตกรรม                 
01-111-601 ภาครัฐกับการออกแบบนวัตกรรม                 
01- 111-602 การเปลี่ยนแปลงกบัการจัดการด้วยนวัตกรรมภาครัฐ                 
01- 111-603 นโยบายและกลยทุธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่แวดล้อมอยา่ง

ยั่งยืน 
        

 
 

 
    

 

01-111-604 ระเบียบวิธีวิจัยเพือ่สร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ                 
01-111-605 นโยบายสาธารณะเพื่อสวัสดิการสังคม                 
01-112-601 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในองคก์าร                 
01-112-602 นโยบายและยุทธศาสตรใ์นความมัน่คงของรัฐ                 
01-112-603 การจัดการภาครัฐกับธรรมาภบิาล                 
01- 112-604 ยุทธศาสตรใ์นการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน                 
01-112-605  นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง                 
01-112-606 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง                 
01-112-607 กฎหมายสำหรับการจดัการภาครัฐ                 
01-112-608 การจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแบบบรูณาการ                 
01-112-609 การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปญัญาทอ้งถิ่น                 
01-112-610 การวิจัยเชิงปฏิบตักิารสู่ชุมชน                 
01-112-611 การจัดการเศรษฐกิจฐานราก                 
01-112-612 ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อน                 
01-112-613 นวัตกรรมทางสังคมและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน                 
01-113-701 วิทยานิพนธ ์                 
01-113-702  การค้นควา้อิสระ                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ง) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกุด้านตามที่กำหนดไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ ภายใน

ของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทำการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังนี้ 
2.1.1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นกรรมการพิจารณาความเหมาะสม

ของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน 
2.1.2. การทวนสอบมาตรฐานวิทยานิพนธ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการ 
2.1.3. แต่งต้ังคณะกรรมการของหลักสูตร ทวนสอบผลการประเมินทุกรายวิชา 
2.1.4. นักศึกษากรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสำเร็จการศกึษา 
การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ควรเน้นการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต และนำผลการประเมินที่ได้ย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยดำเนินการดังนี ้

2.2.1. ภาวะการได้งานทำของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 
2.2.2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 
2.2.3. ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2.4. การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้ที่เรียน

ตามหลักสูตร เพื่อนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก  แบบ ก2  
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร

ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า  
2.     เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบที่คณบดีแต่งตั้ง และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับ 
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สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ข้อกำหนดอื่นใด จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3. สอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. เกณฑ์อื่นใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

แผน ข  
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม

หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า  
2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ

ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
3. เสนอผลงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบที่

คณบดีแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และจะต้องตีพิมพ์บทความการค้นคว้า
อิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ อย่างน้อย 1 เรื ่อง ทั ้งนี ้ข้อกำหนดอื่นใดจะต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

4. สอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. เกณฑ์อื่นใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่
1.1. อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยฯ 
1.2. คณะฯ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
1.3. สาขาวิชาฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
1.4. มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารยใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

   2.1.1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอนตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้มีความทันสมัย 

2.1.2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 2.2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบาย

การศึกษาแห่งชาต ิ
  2.2.2 คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2.3 สาขาวิชาต่างๆ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สัมมนาในระดับชาติและนานาชาต ิ
 2.2.4 สาขาวิชาต่างๆ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและมีความพร้อมใน

การขอตำแหน่งวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การกำกับมาตรฐาน 
  บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้

        1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจำนวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  และ
ข้อกำหนดของหลักสูตรและอยู่ประจำหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา และ
ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา  ปณิธาน เอกลักษณ์ทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะศิลปศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจำปี ประกอบด้วย 
        1.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        1.1.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มุ่งเน้น 
การผลิตมหาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการการจัดการนวัตกรรมการจัดการภาครัฐบนพื้นฐานการ
วิจัยเพื่อยกระดับการบริหารองค์การที่หลากหลายมิติแบบบูรณาการ มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างองค์
ความรูส้ามารถต่อยอดเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในเชิงสังคมได้ จึงได้มีการบริหารจัดการให้มหาบัณฑิต
มีคุณภาพดังนี ้

2.1 คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
           คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกำหนดให้ประเมิน
คุณภาพมหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใชม้หาบัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 จึงได้มี
การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  
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2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต  
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3) ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม 
4) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

          2.1.2 ความรู้ 
         1) มีความรู้และทักษะด้านการจัดการองค์กรภาครัฐเชิงนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

        2) มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

  3) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง  
    2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
2) สามารถบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง 
3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงาน นำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และเสนอ 

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
    2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้  
2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

   2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถติิและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการค้นคว้า การวิจัย และ

การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและสร้างสรรค์งานในด้านวิชาการและวิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.2. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื ่อง ทั ้งนี ้ข้อกำหนดอื่นใด จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

แผน ข 
ตีพิมพ์บทความการค้นคว้าอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ข้อกำหนดอื่นใดจะต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ มีระบบและกลไกดำเนินการ

รับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีระบบรวมไปถึง
เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่น
ในการเรียน โดยหลักสูตรมีเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
        3.1.1 จำนวนนักศึกษารับเข้า จำนวน 25 คน โดยการพิจารณาจากแผนการรับและภาระงาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
        3.1.2 การรับนักศึกษาใหม่ผ่านการคัดเลือกในระบบการสอบตรงเพียงระบบเดียว 
       3.1.3 ผู ้สอบผ่านทุกคนมีคุณสมบัติตามที ่หลักสูตรกำหนด และอยู ่ในประกาศของ
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรไดม้ีการกำหนดกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี ้

1) มีการจัดประชุมวางแผนระดับหลักสูตรเกี่ยวกับการกำหนดแผนรับนักศึกษาเป็น
แผนรับ 5 ปี โดยหลักสูตรได้กำหนดแผนรับนักศึกษาปีละ 25 คน 

2) การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ประกอบด้วย  

  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

สัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

บริหารรัฐกิจ การบริหารจัดการภาครัฐ การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ ไม่ต้องเรียน
รายวิชาปรับพ้ืนฐาน 

(3) คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค) 

(4) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  
ดำเนินการส่งแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ไปยังสำนัก
บัณฑิตศึกษาเพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครตามขั้นตอนต่อไป 

(5) หลักสูตรมีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำหนังสือ 
แจ้งต่อหน่วยงานรัฐ การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาปริญญาตรีชั ้นปีสุดท้าย และการออกจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

3.2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ มีกระบวนการในการส่งเสริม

พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน มีระบบและกลไกในการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้
นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้
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นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ โดยได้ดำเนินการใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21          
โดยหลักสูตรมีเป้าหมายจัดโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาตรงกับความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ 

2) การควบคุมดูแลและการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีการกำหนด
อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการผลที่เกิดกับนักศึกษาโดยการศึกษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา การ

สำเร็จการศึกษาตามระยะที่กำหนด รวมไปถึงสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และสำเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 
4. อาจารย์ 

4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) จึงได้มีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
       4.1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร   
           การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เมื่อมีการลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรต้องรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการลาออกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่รู้ล่วงหน้า ได้แก่ เนื่องจากการเกษียณ
หรือการลาศึกษาต่อ และกรณีลาออกกะทันหัน หลักสูตรจะมีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรใหม่จากอาจารย์ในคณะโดยพิจารณาคุณสมบัติให้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดย อว. ดังนี ้

           1) คุณวุฒ ิ
           2) ความรู้ความสามารถในการสอน 
           3) ประสบการณ์ 
           4) งานวิจัย 
           5) ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

       4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์       
           การบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดให้มีการประชุมเพื ่อกำหนดบทบาทหน้าที ่ของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และการวางแผนแสดงอัตรากำลังสำรอง เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ประจำ
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หลักสูตรครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ และมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 
           4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัย ก้าว
ทันเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 2 
ส่วน ดังนี้ 
              1) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ มีระบบ/กลไกการดำเนินงาน ดังนี้ 
             1.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
               1.2) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรในหัวข้อของการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร, 
หลักสูตร, ภาระงาน และกิจกรรมต่าง ๆ 

           1.3) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ต่อการจัดปฐมนิเทศประจำหลักสูตร 
1.4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงหัวข้อในการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 

   2) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
              การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี ้
               2.1) การพัฒนาอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีระบบและกลไกการดำเนินการดังนี ้
                    (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                    (2) ประชุมร่วมกันกำหนดหัวข้อการพัฒนาอาจารย์ 
                    (3) ประธานหลักสูตรจัดทำโครงการและเสนอของบประมาณ 
                    (4) จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 
                    (5) ประเมินโครงการพัฒนาอาจารย ์
                    (6) นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
                    (7) ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
               2.2) การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรรายบุคคล มีระบบและกลไกการดำเนินการดังนี ้
                    (1) หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์, ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
                    (2) หลักสูตรสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
                   (3) อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านดำเนินการขออนุมัติต่อคณะ 
                    (4) อาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
                   (5) ประเมินผลการเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง 
                   (6) ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร 
คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)          

มีการวางอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการรายงานผลแสดงการคง
อยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งมีการเก็บคะแนนความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละด้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการ
บริหารของหลักสูตรต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มีการ
ควบคุมคุณภาพการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ได้
ออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมเชิงนวัตกรรมในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหาร
องค์การราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างนักวิจัยที่เป็นนวัตกรการจัดการภาครัฐที่มีองค์ความรู้และ
ความสามารถในการทำงานด้านงานวิจัย นำไปใช้งานได้จริง ตลอดจนสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ
เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       5.2.1 การพิจารณากำหนดผู้สอน   
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ความชำนาญ ผลงานวิจัย รวมไปถึงผลการประเมินโดยนักศึกษาซึ่งจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 และดำเนินการกำหนดผู้สอน โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับไม่ควรเกิน 2 
วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 2 วิชา/ภาคการศึกษา และในการพิจารณาผู้สอนควร
คำนึงถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และการ
กำหนดรายวิชาสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์พิเศษสอนในแต่ละรายวิชาได้ไมเ่กิน
ร้อยละ 50 ของจำนวนช่ัวโมงสอน และดำเนินการให้อาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ 
      5.2.2 การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) โดย
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทำ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ และเมื่อเปิด
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะดำเนินการเผยแพร่ มคอ.3 ให้ผู้เรียนได้ทราบแผนการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ  
      5.2.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการควบคุมหัวข้อ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ดังน้ี 
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             1) แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขณะศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เลือกทำหัวข้อวิจัยตามความสนใจของตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในขั้นต้น 
              2) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนเป็นประเด็นหัวข้อวิจัยที่ร่วมสมัย ตอบสนองความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะมีวิชาสัมมนาที่ช่วยพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้มีความเหมาะสม 
              3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อและแนวคิดทางการวิจัยนำเสนอและ
ตอบข้อซักถามของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาในชั้นปีที่ 2 
               4)  กำกับ ส่งเสริม ควบคุมผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
ประกาศของมหาวทิยาลัยฯ 
      5.2.4 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนดให้
ภาระงานที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
              1) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน ทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 
              2) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมได้ไม่เกิน 10 
คนต่อภาคการศึกษา 
              3) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์นอกระดับอุดมศึกษาที่
สังกัดมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื ่อง         
และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
              4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย เน้นให้มีโครงสร้าง
กรรมการสอบที่มีความเหมาะสม มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ 
              5) ไม่ควรเปลี่ยนอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ตามนโยบายของสำนัก
บัณฑิตศึกษา 
      5.2.5 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
            หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)      
มีการกำหนดระบบและกลไกในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
 1) หลักสูตรฯ มีกระบวนการแจ้งเตือนให้นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหนา้การดำเนินการทำ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ก่อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ
ทุกครั้งก่อนการลงทะเบียน 
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          2) หลักสูตรฯ ดำเนินการแจ้งแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยที ่เป็นปัจจุบันใน 
Facebook ของหลักสูตรและป้ายประชาสัมพันธ ์เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสำหรับพิจารณาการเลือกสถานที่
ตีพิมพ์เผยแพร ่
          3) อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางการเข้าพบให้นักศึกษาทราบ 
          4) หลักสูตรฯ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยให้นักศึกษาจัดทำบทความวิจัยในช่วงกำลัง
ทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ โดยสามารถนำเสนอผลการวิจัยบางส่วนในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

      5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มี
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2559 โดยการใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
      5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2564) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี ้
              1) คณะกรรมการหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษามาตรวจสอบความถูกต้อง 
              2) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้อง  
              3) คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้องร่วมกันพิจารณาการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา หากพบข้อผิดพลาดจะเชิญอาจารย์ประจำรายวิชามาชี้แจงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
              4) หากข้อมูลมีการแก้ไข อาจารย์ประจำรายวิชาจะนำไปแก้ไขและนำมาส่งมอบให้คณะกรรมการ
อนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้องตรวจสอบการประเมินผลต่อไป 
      5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มีระบบ
และกลไกในการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) ดังนี ้

1) ดำเนินการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และกำหนดให้จัดส่ง มคอ.5 หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 
           2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับติดตามให้ผู ้สอนทำการจัดทำ มคอ.5 โดยจะทำการ
ตรวจเช็คการจัดส่งก่อนกำหนดเวลา 2 สัปดาห์ และส่งข้อความติดตามรายบุคคล และถ้าอาจารย์ผู้สอนท่าน
ใดไม่ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการกำหนดตัวผู้สอนต่อไป 
           3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทำ มคอ.7 ภายในระยะเวลา 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
      5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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            การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ค) 
 
 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน และนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาเป็นแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่อไป ซึ่งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน ประกอบด้วย 

6.1 ห้องเรียนบรรยาย สำหรับใช้ในการจัดการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาในช่วงวันเสาร์และอาทิตย ์
6.2 ห้องพักนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 ห้อง สำหรับให้บริการนักศึกษาในการเข้าพักในระหว่างรอ

เปลี่ยนช่ัวโมงเรียน จัดประชุมอาจารย์/นักศึกษาปริญญาโท  
6.3 ห้องสมุด 

       6.3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีห้องสมุดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการวันจันทร์ -              
วันศุกร์ เวลา 08.30 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 21.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมี
ฐานข้อมูลที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
       6.3.2 คณะศิลปศาสตร์ จัดให้มีห้องสมุดประจำคณะฯ ซึ่งอยู่ชั้น 6 เปิดให้บริการในวันและเวลา
ราชการ และ วันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลหรือทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้ 

6.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการจัดทำเรียนการ

สอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เป็นต้น โดยมีกระบวนมาได้ซึ่งครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี ้
           1) สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการศึกษา/ครุภัณฑ์การศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร                                                                   
           2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญ       
           3) จัดทำคำขอครุภัณฑ์/วัสดุ ตามระบบ                               
           4) จัดซื้อครุภัณฑ์/วัสด ุ
 

6.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มี

ระบบและกลไกในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ดำเนินการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ เพื ่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ตามข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 
ดำเนินการติดตามผล/ประเมินผลการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์/
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การ ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร ตามแบบมคอ.
7  ภายใน  60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดในมคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน 
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ต่อป ี

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก  คะแนน 5.0 

 X X X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้บงัคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5)ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี (ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด) 9 11 12 12 12 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
      1.1.1 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการของหลักสูตรสังเกตการสอนของอาจารย์ 
       1.1.2 ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการสัมภาษณ์ หรือการทำประเมินจากนักศึกษา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           มหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ การสอนและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีการประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วน
ของคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ปรากฏ หรือโดยการสังเกตใน
ชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
      การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 

และผู้ใช้มหาบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
   มีการประเมินผลการดำเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา 
มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และสถานประกอบการ และข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการดำเนินการของหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรทั้งที่เป็นการ
ปรับปรุงเล็กน้อยและการปรับปรุงทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี   
 
 


