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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา  นําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต  ในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมี  
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และองค์ประกอบอื่น  ๆ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



   

   

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

๑. ชื่อสาขาวิชา         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒. ชื่อปรญิญา และสาขาวิชา 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 

 ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (………………………) 
    รป.ม. (………………………) 
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (………………….) 
    M.P.A. (………………………) 
    Master of Arts (Public Administration) 
    M.A. (Public Administration) 

๒.๒ ระดับปริญญาเอก  
 ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (………………………) 
    รป.ด. (………………………) 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
    Ph.D. (Public Administration) 
    Doctor of Public Administration (………………………) 
    D.P.A. (………………………) 
 
หมายเหตุ  การเรียกช่ือปริญญาอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก 
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
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ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมท้ังเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงาน
ภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค ์

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 

๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

๔.๓ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนําทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง  
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์    
บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๔.๕ มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว การจัด 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเน้ือหาสาระ      
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังน้ี  
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๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
  ๕.๑.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) พัฒนานสิัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม ด้วยความรับผดิชอบ 
        ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
   (๒) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผล  

     ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ 
     ผลกระทบ 
(๓) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัย 

     ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่ม ี

     ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

  ๕.๑.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน 

     ในบริบททางวิชาการ โดยใช้หลกัการท่ีมเีหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  
     โดยคํานึงถึงผลกระทบของสังคม 

   (๒) สามารถแสดงความคิดริเริ่มโดยช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่  
         ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบในส่วนตนและส่วนรวม 
   (๓) มีภาวะผู้นําซึ่งส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม  
        ในที่ทํางานและชุมชนทีก่ว้างขวางขึ้น 
 
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)  
  ๕.๒.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
   (๒) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
        และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
        ได้อย่างลึกซึ้ง 
   (๓) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง  
         ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๕.๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) เข้าใจถึงแก่นความรู้ในทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
        และลึกซึ้ง 
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   (๒) สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        ในประเด็นปัญหาสําคัญที่เป็นปัจจุบัน 
   (๓) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ  
        และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติ  
        ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
  ๕.๓.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์  
        ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
   (๒) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับ 
        องค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
   (๓) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
        ด้วยตนเอง เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์  

  ๕.๓.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถใช้ความรู้ที่มีอย่างถ่องแท้เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฏีในการวิเคราะห์ 
        ประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา 
        หรือสร้างนวัตกรรมทางความรู้ได้ 
   (๒) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทั้งจากภายในและ 
        ภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้ง 
   (๓) สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซับซ้อน 
        ทางรัฐประศาสนศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนา 
        ปรับปรุงหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติ  
        และนานาชาติ 
 
๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
      (Interpersonal Skills and Responsibility)  
  ๕.๔.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ 
        ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน 
        ในสาขาวิชาชีพของตน 
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   (๒) มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการประเด็นปัญหา  
       ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน 
       ประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการทํางานกลุ่ม 

  ๕.๔.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
        ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการแสดงความเห็น 
        เชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ผู้อ่ืนและหน่วยงานของตนเองได้  
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๓) สร้างปฏิสัมพันธ์กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําทั้งใน 
        บริบทของการทํางานเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
 
๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
  ๕.๕.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือนํามาใช้ใน 

         การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา 

     ในด้านต่างๆได้ 
(๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
     ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอ

รายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ 

  ๕.๕.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพ่ือนํามาใช้ 

     ในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและ 

      เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เจาะลึกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
   (๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 

     บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการ 
     นําเสนอรายงานหรือผลการวิจัยทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
     ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการ  
     ค้นคว้าที่สําคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

 หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี 
เพ่ือให้สอดคล้อง กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณแ์ละหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
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๖. องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวข้อง 
ไม่มี 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๗.๑ ระดับปริญญาโท  
  ระดับปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต       
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
  ๗.๑.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
   (๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้     
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   (๒) แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  ๗.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

 ๗.๒ ระดับปริญญาเอก  
  ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
  ๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด 
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 
   (๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์             
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์           
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
  ๗.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   (๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์         
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์          
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเน้ือหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ 
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลัง 
และงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระสําคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
  ๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ 
รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ไม่ว่าองค์การน้ันจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองค์การท่ีไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งน้ี กลุ่มวิชาดังกล่าวยังครอบคลุมถึง 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ   
การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม 
และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
เป็นต้น 
  ๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การศึกษา 
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ         
การวางแผนและการบริหารโครงการ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ เป็นต้น 
  ๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหาร 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น 
  ๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์(Public Administrative Theory) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง 
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ 
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ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็น 
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับ         
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทําและการส่งมอบ 
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น 
  ๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหาร 
การเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง 
ด้านการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น 
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

 หมายเหตุ ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมกลุ่มความรู้ด้านอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 ในการน้ี แต่ละกลุ่มความรู้สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ ดังน้ี 
 ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้          
ในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ทําให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม   
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในองค์การต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหารและการพัฒนา
ตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหาร 
และการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การแสดงออก ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนํา 
หลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่ความซับซ้อนในองค์การ ตลอดจนสามารถที่จะ
นําความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การ การทําความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล 
ทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพ่ือนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนา 
ความเป็นผู้นําได้  
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 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการส่ือสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ด้านการบริหารขององค์การมานําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 
 ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ดังน้ี 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
และสังคมมากท่ีสุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์ 
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากข้ึน 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการมาอธิบาย 
นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบายสาธารณะ อันนําไปสู่การสร้าง 
นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย 
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ 
ของโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ 
ผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายและ 
โครงการที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะนําความรู้ดังกล่าวมาวิจัย        
เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางรฐัประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาต่อรองในการเลือก 
ทางเลือกนโยบาย ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผลประกอบและ 
แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสังคม ที่นํามาสู่การกําหนดทางเลือก 
นโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือนําเสนอกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่มคีวามเป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม การประเมินผล 



มคอ.๑ 

 ๑๐ 

 

การปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน      
อันจะส่งผลให้นําไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นธรรมต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ 
นําหลักการมาใช้ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง 
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์การได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือปรับตัวในการทํางานได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ความต้องการขององค์การ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสาร ทําความ
เข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 
 ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารที่สอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้ 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ      
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย 
ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ 
ภายในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว    
ในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าว จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการ ภาครัฐ การจัดทําและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ 
ภายในท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการทํางาน     
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เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ      
บนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะเน้นถึง     
ด้านการบริหารงานภาครัฐ การจัดทําและการส่งมอบบริการสาธารณะ ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น    
ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ทําให้ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังสามารถเสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอธิบาย 
รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้       

ในแต่ละด้านดังน้ี 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง 
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรม ปฏิบัติงานด้านการคลังและ 
งบประมาณที่โปร่งใส และสร้างสํานึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ 
การวิเคราะห์งบลงทนุ การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ 
ในการทํางานและบริหารจัดการระบบการเงินของตัวเองได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ทําให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจ 
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ 
ทางเลือกทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะทําให้ผู้เรียน 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องตาม  
หลักวิชาการ ตลอดจนรับฟังความเห็นและแสดงความเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการคลังและ
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าว 
จะทําให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือนํามาอธิบายสถานการณ์ทางการคลัง 
และงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือที่จะพยากรณ์และนําเสนอทางเลือก 
ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้
เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่สังคมและได้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา 
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ และความสามารถทางวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญ 
ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพในสังคม กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอน
ระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 
   ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับก่อนหลัง รวมถึง 
การกําหนดวิชาพื้นฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร    
รวมไปถึงการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับนโยบาย 
สาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์          
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้        
ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   ๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของรายวิชาตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียน       
มีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และ      
เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ทั้งในฐานะผู้รับและผู้นําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน     
โดยการตั้งคําถาม ให้คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจําเป็นต่อการศึกษา 
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน 
ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได้หลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จําลอง เป็นต้น 

   ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   (๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ 
ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ  
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 
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   (๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ 
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือก 
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจําเน้ือหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
   (๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) เน้นให้ 
ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ 
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
   (๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
กับแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย 
    (๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based 
Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้เขียน 
รายงานที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที ่ได้มีการทดสอบกับเพื่อนหรือกับอาจารย์     
จนความคิดเห็นตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อ่ืน 
    (๔.๒) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพื่อให้เกิด 
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย 
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ โดยเริ่ม 
จากการต้ังประเด็นการศึกษาหรือประเด็นเก่ียวกับสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา และใช้กระบวนการวิจัย 
ในการค้นหาคําตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านนโยบายสาธารณะ 
และการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย 
    (๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based 
Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ 
วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ  
    (๔.๔) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา 
แนวทางการแก้ไข 
   (๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ระดมความคิดในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ซึ่งเป็นเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให้มี           
การอภิปราย ในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเน้ือหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม       
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย          
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโต้วาที เป็นต้น 
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    (๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย          
ให้ผู้เรียน ฝึกทํา หรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสม        
กับวัตถุประสงค์ การสอนรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 
    (๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เป็นการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาจากการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกล้เคียง        
ความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการกําหนดบทบาท ขอ้มูลและกติกาเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จําลอง 
การทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ์ เป็นต้น 

   กล่าวได้ว่า วิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยท่ีผู้สอนต้องพิจารณา
บริบทของผู้เรียนและเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสม ซึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังน้ี 

   การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 
   การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 
   การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive) 
   การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

   ภาคสนาม (Field Teaching) 
   การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 

   การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
   การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching) 

   การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based instruction) 
   การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction) 
   การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 

   การเรยีนรูจ้ากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ ์(Learning from Masters / Philosophers) 
   การระดมสมอง (Brain Storming) 
   การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย 

   (Summarization or Presentation of Assignment) 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning) 
   กิจกรรม (Activities) 

  สถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
พันธกิจในการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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   ๙.๑.๓ ระดับปริญญาโทควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบเน้นกรณีปัญหาและ 
กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การระดมสมอง การสัมมนา การสร้างผลงาน และการใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
เป็นกลยุทธ์สําคัญในการสอนมากกว่าการใช้การบรรยายในช้ันเรียน 
   ๙.๑.๔ ระดับปริญญาเอกควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบใช้ปัญหาและการวิจัย 
เป็นฐาน การสัมมนาเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต การสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง แล้วนํามาสะท้อนผ่านงานวิจัยที่สัมมนาร่วมกันทั้งในและนอกช้ันเรียน 

  ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ซึ่งต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิค 
หรือวิธีการสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนําเสนอต่อผู้สอน และเพ่ือนร่วมห้อง 
การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
จะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสมเพื่อให้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้     
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง 
  เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันเป็นผู้กําหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นตํ่า 
ของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชา 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 

  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน 
โดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน 
รายงานและนําเสนอด้วยวาจา 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและนําเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น           
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกต 
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมช้ันเรียน หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน         
ที่มอบหมายและการนําเสนอ 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้สําเรจ็การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคณุวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู่ 
          การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน          
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและ 
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน 
        การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 
 ๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 
          การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยเชิงสัมฤทธ์ิการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเน่ือง และนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
 
          สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ 
อาจจะทําได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา 
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่ 
เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
        กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก
กระดาษคําตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา  
ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเก่ียวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต 
       การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความร่วมมือ 
ทางการศึกษา ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะ
รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
 
๑๑. คุณสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
 ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่าน       
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ 
การรับตรงของสถาบัน 
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ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า  
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบัน โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ การรับตรงของ
สถาบัน 
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

  สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เก่ียวข้องของ     
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบัน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  

 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วน เป็นไป 
ตามเกณฑ์ ดังน้ี 
  
ระดับปริญญาโท 
 ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
   ๑๒.๑.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 

 ๑๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปน้ี 
   ๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา     
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง         
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๒.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา      



มคอ.๑ 

 ๑๘ 

 

ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง   
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
   ๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๖ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

 ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวนเป็นไปตามข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
   ๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา    
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง   
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๓.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา     
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง    
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
   ๑๒.๓.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
   ๑๒.๓.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
      ๑๒.๓.๕ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร     
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้     
ในปัจจุบัน 
      ๑๒.๓.๖ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 



มคอ.๑ 

 ๑๙ 

 

 ปริญญาเอก 
 ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคณุวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
     ๑๒.๑.๑. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์   
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์          
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา   
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง      
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
     ๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา   
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง         
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  
 ๑๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปน้ี 
     ๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา        
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัยที ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย       
๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     ๑๒.๒.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๔ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา       

 ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจํานวน ดังต่อไปน้ี 
     ๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์        
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ สาขาที่สัมพันธ์ 



มคอ.๑ 

 ๒๐ 

 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๑๒.๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 ๑๒.๔  อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการ หรือผู้ที่มี 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๕ คน 
ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และ ๑ ต่อ ๑๐ คน 
ในหลักสูตรที่อาจารย์มีศักยภาพพร้อม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น หากเป็น  
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตาม 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๑๕ คน 
และหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษาที่ยัง       
ไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๑๒.๖ คณาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแขนงใด 
แขนงหน่ึงตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูล International Standard Classification of Education 
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ๓๘  
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร 

 ๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืนทั้งใน    
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจําเป็นของการจัดการศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
     สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 (๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 



มคอ.๑ 

 ๒๑ 

 

 (๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืนๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ     
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง ตรงกับความต้องการ 
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 (๔) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 (๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 
 (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคบั 
ใช้ในปัจจุบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เก่ียวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ 
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถบรรลุผล          
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังน้ี 

 (๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน 
วิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 

 (๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้       
การวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 

 (๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 (๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 (๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 



มคอ.๑ 

 ๒๒ 

 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน 

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑ์         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันและหรือตัวบ่งช้ี ดังต่อไปน้ี 

 (๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 (๓) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

 (๔) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 (๕) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 (๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 (๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 (๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

 (๙) อาจารย์ประจําทุกคน ได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 (๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ หรือ/
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

 (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร            
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ คะแนนเต็ม ๕.๐ 

 (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตที่มี ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า ๓ .๕           
จากคะแนนเต็ม ๕.๐   

 



มคอ.๑ 

 ๒๓ 

 

 สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด 
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด  
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับบณัฑิตศกึษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรดําเนินการดังน้ี 
 (๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ      
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 (๒) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ    
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชา                 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียด 
ของหลักสูตร 
 (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) น้ัน  
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ
สถาบัน มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบัน โดยให้แสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร         
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือ 
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 
 (๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในรายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน 



มคอ.๑ 

 ๒๔ 

 

  (๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทํา  
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา   
และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 (๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติหรือให้  
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่
สภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
 (๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 (๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปี การศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ใน 
การพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และ แก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน ก็สามารถกระทําได้ 

 (๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
รวมท้ังให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซ่ึงบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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