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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ค าน า 
 

 ด้วย มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการ               
ผลิตบณัฑิตและพฒันาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของชมุชน สงัคม ตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั 
 ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ เรียนรวมถึงบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษามีความรู้ความสามารถครอบคลมุใน
ตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม จึงได้เปิดหลกัสูตรใหม่ในสาขาวิชาการบริหารงาน
ต ารวจ โดยท าความร่วมมือกบัโรงเรียนนายร้อยต ารวจเพื่อผลติบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชา สามารถ
ปฏิบตัิงานสายอ านวยการต ารวจท่ีเพียบพร้อมด้วยคณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต ความส านึกใน
หน้าท่ี การบริการประชาชน เป็นท่ีศรัทธาและน่าเช่ือถือของประชาชน เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิอดุมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ซึง่ถือได้ว่าเป็นการประกนัคณุภาพบณัฑิต เม่ือออกสูส่งัคมให้
สมดงัปรัชญาของมหาวิทยาลยัท่ีวา่ “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสงัคม”  
 

 

 

 
                                                                                 (ผู้ช่วยศาสตรจารย์รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร) 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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หมวด                  หน้า
          
หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป 
  1. รหสัและช่ือหลกัสตูร       1
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา       1
 3. วิชาเอก (ถ้ามี)        1
 4. จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร     1
 5. รูปแบบของหลกัสตูร       1
 6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร  2
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน   2
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา    2
 9. ช่ือ–นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหนง่   3
     และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร    
 10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน      3
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน  3 
                        การวางแผนหลกัสตูร 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11. 1 และ 11.2  ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและ  4 
                        ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั       
 13. ความสมัพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/   5 
  ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  

หมวด 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร    6
 2. แผนพฒันาปรับปรุง       7 
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หมวด                  หน้า 

                                 

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจดัการศกึษา         8
 2. การด าเนินการหลกัสตูร         8 
 3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน                            10 
 4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา)  56
 5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)              57 

หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
 1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนกัศกึษา     57
 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน     58 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  62 
                       จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)   74
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา   74
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร     74 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่      74
 2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์    75 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การบริหารหลกัสตูร       76
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน     77
 3. การบริหารคณาจารย์       77
 4. การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน    79 
 5. การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านกัศกึษา    79
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม     80 
     และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  
 7. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   81 
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หมวด                  หน้า 
 
หมวด 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน     82
 2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม      83 
 3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร   83
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร   83 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา       85 
ภาคผนวก ข   ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา              111 
                     วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 

 ภาคผนวก ค   
                           - ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร            134 

           ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 
         - ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิวิพากษ์หลกัสตูรและ          142 
           พิจารณาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
           สาขาวิชาการบริหารงานอ านวยการภาครัฐ 
         - รายงานการวิพากษ์หลกัสตูร               145 

             - ตารางข้อมลูเปรียบเทียบข้อเสนอแนะ              150 
         - ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลกัสตูร              153 

             - ค าสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร              160 
 ภาคผนวก ง   บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง             163 
                                 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทากบัโรงเรียนนายร้อยต ารวจ    
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ภาควิชาสงัคมศาสตร์               
                                                  สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ                                                                 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหสัและช่ือหลักสูตร  
  ภาษาไทย :  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ                                                                 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration Program in  Police     
    Administration 

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  

 (การบริหารงานต ารวจ)  
     ช่ือยอ่ : รป.บ. (การบริหารงานต ารวจ) 

ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม : Bachelor of Public Administration  (Police Administration)                                         
ช่ือยอ่ : B.P.A. (Police Administration) 

3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
 การบริหารงานต ารวจ 
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 130 หนว่ยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2552 

5.2  ภาษาที่ใช้ 
   จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา 
   รับนกัศกึษาไทย  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะและท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย                 
ราชภฏัสวนสนุนัทากบัโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
 6.1  เป็นหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557  

6.2  เร่ิมใช้ ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหลกัสตูร  
      ครัง้ท่ี 1 ในการประชมุ ครัง้ท่ี 6/2556   เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 
      ครัง้ท่ี 2 มติเวียน มส.1962 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2557 
      ครัง้ท่ี 3 มติเวียน มส.3177 ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 2557  
6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลกัสตูร  
      ครัง้ท่ี 1 ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2557 
      ครัง้ท่ี 2 ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 
      ครัง้ท่ี 3 ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
6.5 สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัหิลกัสตูร 
      ครัง้ท่ี 1 ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 
      ครัง้ท่ี 2 ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2557   เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
      ครัง้ท่ี 3 ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2557   เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ในปีการศกึษา 2559 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 เจ้าหน้าท่ีอ านวยการ 
  8.2 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  8.3 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
  8.4 เจ้าหน้าท่ีปกครอง  
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9.   ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
วุฒกิารศึกษา/สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. พ.ต.อ. พงษ์สนัต์  คงตรีแก้ว 
3-1006-02984-53-3 

ศาสตราจารย์ ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

2529 
 

2522 

2. นายเลอภพ โสรัตน์ 
3-4001-00497-05-6 

 
 
 
 

อาจารย์ ดร. รป.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์            
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรังสติ   
ค.บ. (พลศกึษา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2554 
 

   
 

2547 
 

2530 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก การเกิดขัว้เศรษฐกิจทุกมุมโลก และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 -2559) ส่งผลต่อนโยบายการบริหาร
ราชการ ท าให้กระบวนการบริหารราชการต้องปรับตวัตลอดเวลา 

11.1.2  การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องสร้างสมดุลแห่งการพัฒนาให้เท่าทันกับ            
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และสร้างภูมิคุ้มกันปัจจยัเสี่ยงต่างๆ โดยยึดคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 
รวมถึงเร่งเสริมสร้างรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมทัง้สร้างโอกาสให้ประเทศสามารถ
เจริญก้าวหน้า 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1  ความเจริญก้าวหน้าของสงัคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว รวมทัง้เทคโนโลยี

ต่างๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศทัง้ท่ีเป็นโอกาส และภยัคกุคามทางสงัคมและวฒันธรรม ส่งผลให้
กระบวนการด้านการบริหารราชการต้องมีการพฒันาอยูเ่สมอ 

11.2.2  พฤตกิรรมของคนรุ่นใหม ่ มีความสนใจในอาชีพข้าราชการต ารวจ สง่ผลให้ต้องมี
บคุลากรภาครัฐมืออาชีพท่ีมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานต ารวจ 

11.2.3  การก าหนดมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและวิชาการท่ีคาดว่าจะได้รับจากบณัฑิต 
สง่ผลให้ต้องมีความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานภายนอก  

11.2.4  การแข่งขนัในการผลิตบณัฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
               11.3 สถานการณ์การบริหารราชการในปัจจุบัน 
  11.3.1 การให้บริการของหน่วยงานราชการในปัจจบุนั ต้องการผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพดี เต็มใจ
บริการ  
  11.3.2 การให้บริการของหน่วยงานราชการในปัจจุบัน ต้องการผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ     
งานอ านวยการ ในเร่ืองระเบียบงานสารบรรณ  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ      
พันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1  หลกัสตูรต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพฒันาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

12.1.2  ต้องสร้างหลกัสตูรให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
12.1.3  หลกัสตูรต้องมีแนวทางในการท่ีจะให้ผู้จบการศกึษาเป็นท่ีต้องการของส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐ 
12.1.4  หลกัสตูรต้องพฒันาให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ท าวิจยัเพื่อพฒันา

สงัคมและประเทศ 
12.1.5  หลกัสตูรต้องพฒันาให้ผู้ เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และด ารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชน และ

สงัคมยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลกอยา่งมีความสขุ 
12.2.2  วิจยั สร้างนวตักรรม และองค์ความรู้การบริหารราชการ และงานอ านวยการ 
12.2.3  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน 

สงัคม  และองค์การทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
12.2.4  ท านุบ ารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารราชการ          

และงานอ านวยการ  
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น  

- หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

-         หมวดวิชาเฉพาะ  ได้แก่  กลุม่วิชาภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ 
         13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

 หลกัสตูรนีท้กุรายวิชา  นกัศกึษาหลกัสตูรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1  ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูร
อ่ืน เพื่อให้ได้เนือ้หาความรู้และทกัษะทางการบริหารงานอ านวยการตามความต้องการของหลกัสตูร 

13.3.2  ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพ จากองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกนักบั
ผู้สอนรายวิชาท่ีสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 

13.3.3  จดัตัง้คณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้และทกัษะ
วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกนั 
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หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         1.1 ปรัชญา 
  ซื่อสตัย์สจุริต ส านกึในหน้าท่ี เป็นท่ีศรัทธา บริการประชาชน 
 1.2 ความส าคัญ  

1.2.1  พัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและหน่วยงานภาครัฐ 
 1.2.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พฒันาองค์การ 
 1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของ
องค์การทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในการสอน การบริการทางวิชาการ  การวิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  เพื่อพฒันาบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะ ดงันี ้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3.2   มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการบริหารงาน
ต ารวจท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน และมีเทคนิคด้านบริหารองค์การ บริหารบคุคล บริหารการคลงั
และงบประมาณ ตลอดจนการบริหารแผนและโครงการ  

1.3.3  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ  
เพื่อการบริหารงานต ารวจ  

1.3.4  มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความ รู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกบัสถานการณ์ตา่งๆ  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศกึษา 5 ปี 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 

 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร                        
รั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงาน
ต ารวจให้มีมาตรฐานไม่ต ่า
กวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 

- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ท่ี  ส ก อ . 
ก าหนด  

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสตูร 
- รายงานผลการประ เมิ น

หลกัสตูร 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการ
และการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และคว าม ต้ อ ง ก า ร ต าม
สภาพแวดล้อม 

- รายงานผลการประ เมิ น  
ความพึ งพอใจในการใ ช้
บณัฑิตของส านกังานต ารวจ
แห่ งชาติ  และหน่ วยงาน
ภาครัฐ 

- ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้  
ความสามารถ ในการท างาน 
โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดบัดี 

- พฒันาบคุลากรด้านการเรียน
การสอน และการบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จ า กก า รน า ค ว าม รู้ ด้ า น     
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ                
การอ านวยการ ไปปฏิบัติ   
งานจริง 

- สนั บ สนุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น     
การเรียนการสอน ให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์การ
ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตอ่อาจารย์ในหลกัสตูร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
            1.1  ระบบ  
    ใช้ระบบทวิภาค 
 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดรู้อน  

    มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสตูร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
    ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
       2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนท่ี 1 ระหวา่งเดือนสงิหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคเรียนท่ี 2 ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 

 2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา  
        1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี
กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  

2. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

3. ผา่นการสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (รับตรง)  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

     1. นักศึกษามีพืน้ฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่
สามารถประยกุต์ใช้ในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิจากเอกสารภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. นกัศึกษามีพืน้ฐานความรู้และทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1. จดัทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจดัหลกัสตูรสอนเสริม โดยมหาวิทยาลยั
จดัให้มีห้องปฏิบตัิการภาษาและคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกบันกัศกึษา 

2. ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์         
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศกึษา 

 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชัน้ปีท่ี 1 50 50 50 50 50 

ชัน้ปีท่ี 2  50 50 50 50 

ชัน้ปีท่ี 3   50 50 50 

ชัน้ปีท่ี 4    50  50  

รวม 50 100 150 200 250 
คาดวา่จะจบการศกึษา    50 50 

 
 
 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย ล้านบาท) 

     รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2557 2558 2559 2560 2561 

คา่บ ารุงการศกึษา 0.05 0.10 0.15 0.20 0.20  

คา่ลงทะเบียน 0.70 1.20 1.90 2.60 2.60  

เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  

รวม 2.05 2.60 3.35 4.10 4.10  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย ล้านบาท) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 2560 2561 

คา่ใช้จ่ายบคุลากร 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7  

คา่ครุภณัฑ์ 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  

รวม 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85  
 

หมายเหตุ :  คา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษา 30,000 บาท 
 

 2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบชัน้เรียน 

        แบบทางไกลผา่นสื่อสิง่พิมพ์เป็นหลกั 

        แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลกั 

        แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 

        อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
   
 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  เป็นหลกัสตูรแบบศกึษาเต็มเวลา 
สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูต ร รั ฐป ระศาสนศาสตรบัณฑิ ต  ส าขา วิ ช ากา รบ ริห า ร ง านต า ร ว จ  

ระดบัปริญญาตรี มีสดัสว่นจ านวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุม่วิชา ดงันี ้
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ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ     94 หน่วยกิต 
   (1) วิชาแกน     30 หน่วยกิต 
   (2) วิชาเฉพาะด้าน    57 หน่วยกิต 
    - วิชาบงัคบั    42 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือก    15  หน่วยกิต 
   (3) วิชาสหกิจศกึษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 

ความหมายของรหสัประจ าวิชาในหลักสูตร 
ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกอบด้วย  4  หลกั  มีความหมายดงันี ้

PLA    หมายถึง Police Administration 
PPA    หมายถึง Politic and Public Administration 
เลขหลกัพนั   หมายถึง ระดบัชัน้ปี 
เลขหลกัร้อย   หมายถึง กลุม่วิชา 

1   หมายถึง วิชาแกน 
2   หมายถึง วิชาบงัคบั 
3   หมายถึง วิชาเลือก 
4   หมายถึง วชิาประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวิชา 
 
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 ก.   กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า     12      หน่วยกิต   
  ก.1 บังคับเรียน 3 รายวชิา 9 หน่วยกิต 

รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ)                        
GEL1101 การใช้ภาษาไทย                                       3(3-0-6) 

Thai Usage  
  GEL1102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6)                        
    English for Communication and Information Retrieval 

GEL1103      ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 
English for Communication and Study Skills 
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ก.2  เลือกเรียน 1 รายวชิา 3 หน่วยกิต 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ)                         
GEL2201      ภาษาไทยเชิงวิชาการ               3(3-0-6) 

Thai for Academic Purpose 
GEL2202      ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ               3(3-0-6) 

English for Academic Purpose 
  GEL2203 ภาษากลุม่ประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
    ASEAN Languages 

ข.   กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     9     หน่วยกิต 
ข.1 บังคับเรียน 2 รายวชิา 6 หน่วยกิต 
GEH1101 สนุทรียภาพกบัชีวิต               3(3-0-6) 

Aesthetic Appreciation  
GEH1102      สงัคมไทยในบริบทโลก           3(3-0-6) 

   Thai Society in Global Context       
ข.2 เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GEH2201 การพฒันาตน     3(3-0-6) 

Self Development 
GEH2202      ความจริงของชีวิต    3(3-0-6) 
                         Truth of Life   

ค.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า     9     หน่วยกิต 
ค.1 บังคับเรียน 2 รายวชิา 6 หน่วยกิต 
GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

Information Technology for Communication and Learning 
GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 

Science and Technology for Quality of Life 
ค.2 เลือกเรียน 1 รายวชิา 3 หน่วยกิต 
GES2201         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

Science and Technology for Environment 
GES2202 การคดิและการตดัสินใจ               3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
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รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
GES2203 ความรู้เท่าทนัสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   Information Literacy 
GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
  Mathematics for Life 
GES2205 นนัทนาการเพื่อคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  94  หน่วยกิต 
1) วิชาแกน   30 หน่วยกิต  

PPA1101   หลกัรัฐศาสตร์     3(3-0-6)                      
  Principles of Political Science                                                                                                               
PPA1102      หลกัรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)                              
  Principles of Public Administration     
PPA1103  การปกครองท้องถ่ินไทย    3(3-0-6)                                     
  Thai Local Government     
PPA1104  กระบวนการนโยบายสาธารณะ   3(3-0-6)  

Public Policy Process    
PPA1105  หลกักฎหมายส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6)                           

Principles of Law for Public Administrator 
PPA1106  สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนญู                        3(3-0-6)                

Political Institutions and Constitutions 
PPA2107   กฎหมายปกครอง     3(3-0-6)                    

 Administrative Law                                                                                                                                
PPA3108 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น   3(2-2-5)                        

Introduction to Public Administration Research Methodology         
                        PPA3109 ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6)                                                     

English for Public Administrator I     
PPA3110  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)  

 English for Public Administrator II 
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 2) วิชาเฉพาะด้าน  57 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาบังคบั  42 หน่วยกิต  

รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PLA1201  ระบบสารสนเทศต ารวจ    3(3-0-6) 
   Information System for Police 
PLA1202  งานสารบรรณ      3(3-0-6) 
   Office Management     
PLA1203  การจดัการทรัพยากรมนษุย์                              3(3-0-6) 
                         Human Resource Management                     
PLA1204        กฎหมายอาญา     3(3-0-6) 
                         Criminal Law  
PLA2205        การบริหารงานสถานีต ารวจ   3(3-0-6) 
                         Police Station Administration 
PLA2206        องค์การและการจดัการสมยัใหม ่   3(3-0-6) 
                         Organization and Modern Management 
PLA2207      ต ารวจชมุชนสมัพนัธ์    3(3-0-6) 
 Community Policing 
PLA2208  การจดัการงานคลงัและงบประมาณ  3(3-0-6) 
   Fiscal and Budgeting Management 
PLA2209        กฎหมายแพง่และพาณิชย์   3(3-0-6) 
                         Civil Law 
PLA2210        กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6) 
                         Criminal Procedure Law 
PLA2211        การประชาสมัพนัธ์ส าหรับการบริหารงานต ารวจ 3(3-0-6) 
 Public Relations for Police Administration 
PLA3212        กฎหมายลกัษณะพยาน    3(3-0-6) 
                         Law of Evidence 
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รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PLA3213     จริยธรรมส าหรับการบริหารงานต ารวจ  3(3-0-6) 
 Ethics for Police  Administration 
PLA4214        สมัมนาทางการบริหารงานต ารวจ   3(2-2-5) 
                         Seminar in Police  Administration 
2.2  วิชาเลือก 15 หน่วยกติ   
PLA2301 ระบบสายตรวจ     3(3-0-6) 
  Patrol Officer System 
PLA2302      หลกัการจดัการจราจรเบือ้งต้น   3(3-0-6) 
  Principles of Traffic Management 
PLA2303       อาชญาวิทยา     3(3-0-6) 
 Criminology 
PLA2304       กฎหมายต ารวจ     3(3-0-6) 
 Police Law 
PLA3305  การยิงปืน     3(0-6-3) 
   Shooting    
PLA3306     การผลติสื่อเพ่ือการบริหารงานต ารวจ  3(3-0-6) 
  Photography and Cinematography for 
 Police Administration 
PLA3307      การตอ่สู้ ป้องกนัตวั    3(0-6-3) 
 Self Defense 
PLA3308 ภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
                     Leadership 
PLA3309   การบริหารงานต ารวจ    3(3-0-6) 
 Police Administration 
PLA3310      การรักษาความปลอดภยั    3(3-0-6) 
  Security 
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รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PLA3311      การปฐมพยาบาล    3(3-0-6) 
 First  Aids 
PLA3312  การฝึกแบบต ารวจ    3(0-6-3) 
   Police Training    

2.3 วิชาสหกจิศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
PLA4401  การเตรียมสหกิจศกึษา     1 (45) 

Preparation for Co-operative Education 
PLA4403 สหกิจศกึษา      6 (450) 

Co-operative Education 
หรือ 

PLA4402  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2 (90) 
Preparation for Profession Experience 

PLA4404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 (450) 
Field Experience  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

 

  

3.1.3 แสดงแผนการศึกษา  
ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 

   พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
   พืน้ฐาน      3(3-0-6) 

PPA1101  หลกัรัฐศาสตร์     3(3-0-6)                      
    Principles of Political Science                                                                                                               

PPA1102     หลกัรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6)                              
    Principles of Public Administration     

PPA1103 การปกครองท้องถ่ินไทย    3(3-0-6)                                     
    Thai Local Government     

PPA1105 หลกักฎหมายส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)                           
Principles of Law for Public Administrator 

PLA1201  ระบบสารสนเทศต ารวจ    3(3-0-6) 
   Information System for Police 

    รวม 21 หนว่ยกิต 
ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
PPA1104  กระบวนการนโยบายสาธารณะ   3(3-0-6)  

Public Policy Process    
PPA1106  สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนญู                        3(3-0-6)                

Political Institutions and Constitutions 
PLA1202  งานสารบรรณ      3(3-0-6) 
   Office Management     
PLA1203  การจดัการทรัพยากรมนษุย์                              3(3-0-6) 
                         Human Resource Management                     
PLA1204        กฎหมายอาญา     3(3-0-6) 
                         Criminal Law                 

รวม   21 หนว่ยกิต 
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ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
PLA2206        องค์การและการจดัการสมยัใหม ่   3(3-0-6) 
                         Organization and Modern Management 
PLA2208  การจดัการงานคลงัและงบประมาณ  3(3-0-6) 
   Fiscal and Budgeting Management 
PLA2209        กฎหมายแพง่และพาณิชย์   3(3-0-6) 
                         Civil Law 
  วิชาเลือก     3(3-0-6) 
   วิชาเลือก     3(3-0-6) 
     รวม 21  หนว่ยกิต 
ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 

พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
PLA2205 การบริหารงานสถานีต ารวจ   3(3-0-6) 
                         Police Station Administration 
PLA2211        การประชาสมัพนัธ์ส าหรับการบริหารงานต ารวจ 3(3-0-6) 
  Public Relations for Police Administration 
PPA3109 ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator I 
 วิชาเลือกเสรี     3(3-0-6) 
 วิชาเลือกเสรี     3(3-0-6) 
     รวม 21 หนว่ยกิต 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PPA2107   กฎหมายปกครอง     3(3-0-6)                    

 Administrative Law 
PLA2207     ต ารวจชมุชนสมัพนัธ์    3(3-0-6)                    

 Community Policing 
PLA2210  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6)                    

 Criminal Procedure Law 
PLA3212        กฎหมายลกัษณะพยาน    3(3-0-6) 
                         Law of Evidence 
  วิชาเลือก     3(3-0-6)/ 3(0-6-3)

 วิชาเลือก     3(3-0-6)/ 3(0-6-3) 
     รวม 18 หนว่ยกิต 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ)  
  พืน้ฐาน      3(3-0-6) 

พืน้ฐาน      3(3-0-6) 
PPA3108 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 3(2-2-5)                        
 Introduction to Public Administration Research Methodology  
PPA3110  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)  

English for Public Administrator II 
PLA3213  จริยธรรมส าหรับการบริหารงานต ารวจ  3(3-0-6)  
   Ethics for Police Administration  
  วิชาเลือก     3(3-0-6) 
     รวม 18 หนว่ยกิต 
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ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PLA4214    สมัมนาทางการบริหารงานต ารวจ          3(2-2-5) 
  Seminar in Police Administration  
PLA4401  การเตรียมสหกิจศกึษา     1 (45) 

Preparation for Co-operative Education  
หรือ 

PLA4402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90) 
 Preparation for Professional Experience 
                                       รวม       4 หรือ 5   หนว่ยกิต 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา     น(บ-ป-อ) 
PLA4403 สหกิจศกึษา      6 (450) 

Co-operative Education  
หรือ 

PLA4404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
Field Experience  
    รวม       5 หรือ 6    หนว่ยกิต 

              3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 (ดใูนภาคผนวก ก) 
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3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 
 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. พ.ต.อ. พงษ์สนัต์  คงตรีแก้ว 
3-1006-02984-53-3 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศาสตราจารย์ ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

2529 
 

2522 

การวิจัย 
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2553). การปรับปรุง 
               พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522.           
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2551). การบงัคบัใช้ 
              กฎหมายตอ่ผู้บงัคบัข่ีท่ีน ายางรถยนต์ 
              เสื่อมสภาพมาใช้บนท้องถนน.                  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2551). ปัญหาด้านการ 
               ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร.  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2542). การจดัการจราจร 
                 ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษา                 
               เฉพาะกรณีงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
               ของรองสารวตัร.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. พ.ต.อ. พงษ์สนัต์  คงตรีแก้ว 
3-1006-02984-53-3 

(ตอ่)  

ศาสตราจารย์  
 
 
 

 
 

การแต่งต ารา 
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. การตรวจจบัความผิดจราจร.                  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. การจดัการจราจร. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

2. นายเลอภพ โสรัตน์ 
3-4001-00497-05-6 

 
 
 
 

อาจารย์ ดร. รป.ด.  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  
วไลยอลงกรณ์            
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรังสติ   
ค.บ. (พลศกึษา) 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 

2554 
 

   
 

2547 
 

2530 

การวิจัย 
เลอภพ โสรัตน์. (2554). บทบาทสื่อมวลชนกบั 
            การมีสว่นร่วมทางการเมืองไทย. 
เลอภพ โสรัตน์. (2547). การวิเคราะห์การน า 
            ข่าวสารการกีฬาไปใช้ประโยชน์ของผู้ มี 
            อ านาจวงการกีฬาประเทศไทย.      
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3. วา่ท่ี ร.ต. อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์ 
1-1008-00301-36-3 

 
 
 
 

อาจารย์ รป.ม.                        
(นโยบายสาธารณะและ                  
การจดัการเชิงกลยทุธ์)  
สถาบนับณัฑิตพฒัน   
บริหารศาสตร์  
ร.บ. (การปกครอง)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
รป.บ.  
(การบริหารภาครัฐ          
และเอกชน)  
มหาวิทยาลยัราชภฏั             
สวนสนุนัทา  

2556 
 
 

   
 

2555 
 

2552 

การวิจัย 
อนนัต์  สิทธิวฒันานนท์. (2556). การน า    
           พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน 
           พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิ : กรณีศกึษาพืน้ท่ี 
           กรุงเทพมหานคร. 
การวิจัยร่วม 
อนนัต์  สิทธิวฒันานนท์. (2556). การศกึษา 
           การแสวงหารูปแบบการพฒันาและ     
           การปกครองท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกบั    
           จงัหวดัระยอง.  
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การจดัท าแผน 
            ยทุธศาสตร์ส านกังานกิจการ ยตุิธรรม   
            กระทรวงยตุธิรรม. พ.ศ. 2555 – 2558.   
      
           

- 12 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3. วา่ท่ี ร.ต. อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์ 
1-1008-00301-36-3 

(ตอ่) 
 
 
 
 

อาจารย์  
  

 อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การศกึษาเพื่อ 
          พฒันาคณุภาพหลกัสตูรการฝึกอบรม 
            บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรม.       
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การประเมิน 
           มาตรการเร่งดว่นตามยทุธศาสตร์             
           พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด.  
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การประเมิน 
           สถานการณ์ปัญหายาเสพตดิและ             
           การรับรู้ของประชาชนตามแผน 
           ยทุธศาสตร์ พลงัแผน่ดนิเอาชนะ 
           ยาเสพติด.  
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การประเมิน 
           ประสทิธิผลภาพรวมการแก้ไขปัญหา    
           ยาเสพติดของแผนยทุธศาสตร์ 
           พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3. วา่ท่ี ร.ต. อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์ 
1-1008-00301-36-3 

(ตอ่) 
 
 
 
 

อาจารย์  
  

  อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การประเมิน 
            ประสทิธิภาพการด าเนินงานแก้ไข 
            ปัญหายาเสพติดตามยทุธศาสตร์         
            พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด.  
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2554). การประเมิน 
           ผลการด าเนินงานภารกิจด้านการป้องกนั 
           และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนว 
           ชายแดนภาคเหนือประจ าปี พ.ศ. 2554 
           ของศนูย์ปฏิบตัิการตอ่สู้ เพื่อเอาชนะ 
           ยาเสพติด กองทพัภาคท่ี 3.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

4. นางสาวเพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ 
3-5002-00156-30-6 

 
 

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
รป.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
 
 

2555 
 
 

2549 
 
 

2530 

การวิจัย 
เพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ. (2555). รูปแบบ 
               การพฒันาความฉลาดทางสงัคม 
               ของพนกังาน บริษัท จ ากดั (มหาชน) 
               ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจสื่อสารมวลชนใน 
               ประเทศไทย. 
เพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ. (2549). การบริหาร 
               องค์การธุรกิจสิง่พิมพ์. 
การวิจัยร่วม 
เพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ. (2557). ตามหา 
               วรรณกรรม 1 เขต 1 วรรณกรรม 
               กรุงเทพมหานคร. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

5. พ.ต.ท. ไกรวฒุิ  วฒันสนิ 
3-1201-00713-69-0 

 
 

อาจารย์ ดร. สส.ด.  
(การบริหารสงัคม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
สค.ม.  
(มานษุยวิทยาประยกุต์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
กศ.บ.  
(เทคโนโลยีทาง   
การศกึษา)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
 
 
 

2549 
 
 

2536 
 
 

2532 

การวิจัย 
ไกรวฒุิ  วฒันสิน. (2554). การละเมิดสทิธิ 
            มนษุยชนในกระบวนการยตุิธรรมของ 
            เจ้าหน้าท่ีต ารวจ. 
ไกรวฒุิ  วฒันสิน. (2549). ชมุชนเข้มแข็งกบั 
            การควบคมุอาชญากรรมและอบายมขุ 
            : การน าแนวคิดไปสูก่ารปฏิบตัิ.  
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2545). การประเมินผลการ 
             ปฏิบตังิานของผู้ก ากบัการหวัหน้าสถานี 
             ต ารวจท่ีได้รับการก าหนต าแหน่งใหม.่ 
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2545). การส ารวจสภาพการ 
              บงัคบัใช้ พ.ร.บ. สรุา ในเด็กและเยาวชน.  
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2545). การส ารวจคา่ใช้จ่าย 
             พืน้ฐานในการครองชีพของข้าราชการ 
             ต ารวจ. 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง              
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. นายฤๅเดช  เกิดวิชยั รองศาสตราจารย์  
ดร. 

ปช.ด. (ประชากรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ค.ม. (การประถมศกึษา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศศ.บ. (ไทยคดีศกึษา) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ค.บ. (การศกึษาปฐมวยั) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การวิจัย  
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2549). การประเมินผลการ 
           ด าเนินงานและระดบัความพงึพอใจ  
           ของผู้ใช้บริการศนูย์เยาวชนในสงักดั 
           กรุงเทพมหานคร. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2549). ความต้องการของ 
           ประชาชนกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การ                    
           จดัการศกึษาของวทิยาลยัชมุชน.  
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2549). ความต้องการท่ีอยู ่ 
           อาศยัในเขตปริมณฑล ศกึษากรณี  
           ประชาชนในยา่นถนนงามวงศ์วาน 
           จงัหวดันนทบรีุ. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2548). การประเมินผลการจดั 
              งานวนัเยาวชนแห่งชาต.ิ 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง              
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. นายฤๅเดช  เกิดวิชยั 
(ตอ่) 

รองศาสตราจารย์  
ดร. 

 
 
 
 

ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2547). การป้องกนัและลด 
           การติดเชือ้เอชไอวี.ในวยัรุ่น 
           จงัหวดัสมทุรปราการ. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2547). ความต้องการท่ีอยู่ 
           อาศยัในเขตปริมณฑล ศกึษากรณี 
           อ าเภอบางพล.ี 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2547). ความต้องการท่ีอยู่  
           อาศยัในเขตปริมณฑล ศกึษากรณี 
           อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2546). ความคิดและ 
           ทศันคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  
           ระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนขยาย  
           โอกาส สงักดักรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                 
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. นายฤๅเดช  เกิดวิชยั 
(ตอ่) 

รองศาสตราจารย์  
ดร. 

 
 
 
 

ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2545). การวิเคราะห์คณุลกัษณะ 
           ปรีชาสามารถของนกัศกึษาสาขาการศกึษา 
           ของสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2543). การวิเคราะห์ภาวะการมี  
             งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษาสาขาการศกึษา    
           สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
การวิจัยร่วม 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ 

           พฤติกรรมดแูลสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ 
           : กรณีศกึษาแรงงานข้ามชาติ อ าเภอทอง 
           ผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรีุ. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). การสงัเคราะห์สภาพ 
           ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา และสื่อท่ีน ามาใช้ 
           เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชาวพทุธ. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง               
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. นายฤๅเดช  เกิดวิชยั 
(ตอ่) 

รองศาสตราจารย์  
ดร. 

 
 
 
 

ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบั 
           นกัเรียน. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). การวิจยัและพฒันา 
           โรงเรียนร่วมพฒันาวชิาชีพครู : กรณีศกึษา            
           มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). ทศันคติและความพงึ 
              พอใจเก่ียวกบัการปฏิรูประบบราชการ. 
ฤๅเดช  เกิดวิชยั. (2539). อ านาจศาลรัฐธรรมนญู 
           ในการยบุพรรคการเมือง :กรณีศกึษา 
           ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
           สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                 
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

2. นายสมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ ์

 

อาจารย์ ดร. Ph.D. (Communication), 
The University of  
Westminster, London, U.K.  
ว.ม.(นโยบายและแผนการ
สื่อสาร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ว.บ. (โฆษณาและประชาสมัพนัธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
 

การวิจัย 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2556). การพฒันามาตรฐาน  
             แหลง่ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว 
             และกีฬา. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2556). การสร้างและส่ือสาร 
             ภาพลกัษณ์ทางท่องเท่ียวและตลาดสินค้า  
             คลองโคน บน ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             และการมีสว่นร่วมของชมุชน อยา่งยัง่ยืน. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2555). คณุภาพชีวิต 
             นกัศกึษาขายบริการทางเพศ. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2554). วยัรุ่นไทยกบัการขาย 
             บริการทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต.  
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2554). รูปแบบท่ีเหมาะสม 
             ในการบริหารจดัการวิทยาลยัภาพยนตร์ 
             โทรทศัน์และการแสดง  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

2. นายสมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ ์
(ตอ่) 

 

อาจารย์ ดร.  
 
 
 

            สวนสนุนัทา. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2553). การเปิดรับสื่อลามก 
              ทางอนิเตอร์เน็ตและพฤติกรรมการมี 
              เพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2552). ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
              รูปแบบและบรรยากาศการสื่อสารองค์การ 
              กบัการพฒันาสูก่ารเป็นองค์กรแห่ง 
              การเรียนรู้. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2551). การพฒันาสถาน 
              ประกอบการเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรฐาน 
              ท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวแบบพ านกัระยะยาว. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2539). คณุสมบตับิณัฑิตนิเทศ 
              ศาสตร์ท่ีบริษัทโฆษณาต้องการ. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2538). ทศันคตขิอง 
              ผู้ประกอบการท่ีมีตอ่มาตรฐานระบบ 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง            
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

2. นายสมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ ์
(ตอ่) 

 

อาจารย์ ดร.  
 

           คณุภาพ ISO 9000. 
สมเดช   รุ่งศรีสวสัดิ.์ (2532). ทศันคตขิอง 
             ประชาชนท่ีมีตอ่สนิค้าท่ีแสดงเคร่ืองหมาย 
             มาตรฐาน. 

  

3. นายวิเชียร ศรีพระจนัทร์ รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร. 

Ph.D. (Social Science),               
Magadh University, INDIA 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
M.S.T. (Science Teaching in 
Mathematics)   
Tarleton State University, USA  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

การวิจัย   
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. Management of Local Tows  
         (Tambon) According to Philosophy of  
         Sufficiency Economy  

วิเชียร ศรีพระจนัทร์. การน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
          พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของบคุลากร 
          ในวทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
          มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา : ศกึษา 
          เปรียบเทียบระหวา่งสายวิชาการกบัสาย 
          สนบัสนนุ.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3. นายวิเชียร ศรีพระจนัทร์ 
(ตอ่) 

รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร. 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน (มหาวทิยาลยับรูพา) 
 

วิเชียร ศรีพระจนัทร์. บริบททางสงัคมของอาจารย์ 
          ท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับระบบสื่อสารการ 
          เรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ในมหาวิทยาลยั 
          ราชภฏัสวนสนุนัทา. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. การการเข้าถึงฐานข้อมลู 
          โดยใช้ภาษาธรรมชาต.ิ  
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. Back to Basic in  
          Mathematics. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบล ในเขตพืน้ท่ี 
          จงัหวดันนทบรีุ. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. การหารูปแบบการใช้ 
          ทรัพยากร วสัด ุครุภณัฑ์ของสถาบนัราชภฏั 
          สวนสนุนัทา. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                 
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3. นายวิเชียร ศรีพระจนัทร์ 
(ตอ่) 

รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร. 

  การแต่งต ารา 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2547) ระบบปฏิบตัิการ.  
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2547). การเขียนโปรแกรม 
          และอลักอริทมึ. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2543) โปรแกรม    
          ภาษาคอมพิวเตอร์. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2542). เทคโนโลยี 
          สารสนเทศเพ่ือชีวิต. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2535). การประมวลผล 
          ข้อมลู. 
วิเชียร ศรีพระจนัทร์. (2535). เทอร์โบโปรลอ็ก.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

4. นายรัฐพงศ์ บญุญานวุตัร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

พบ.ม. (การจดัการพฒันาสงัคม)
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
นศ.บ. (การประชาสมัพนัธ์) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช  
กศ.บ. (พลศกึษา) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน  

การวิจัย  
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2555).การมีสว่นร่วมของ 
           ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
           ยาเสพติด ในชมุชนเขตพระนคร 
           กรุงเทพมหานคร. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2554). การน าแนวคิด 
           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
           ด าเนินชีวิต ของประชาชนในชมุชนเขตดสุติ 
           กรุงเทพมหานคร. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2553). การมีสว่นร่วมของ 
           ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
           ยาเสพติด ในชมุชนเขตดสุติกรุงเทพมหานคร. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2553).  แรงจงูใจท่ีมีตอ่ 
            การปฏบิตัิงานของพนกังาน มหาวิทยาลยั  
            ราชภฏัสวนสนุนัทา. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง               
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

4. นายรัฐพงศ์ บญุญานวุตัร 
(ตอ่) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

  รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2552). การมีสว่นร่วมในการ 
            พฒันาชมุชนของประชาชนเขตดสุติ  
            กรุงเทพมหานคร. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2547). การมีสว่นร่วมของผู้น า 
            ชมุชนกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม.่ 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2545).  การติดตามและ 
            ประเมนิผลโครงการเยาวชนกบัการพฒันา 
            ชมุชน : กรณีศกึษานกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
            เขตเทศบาลเมือง จงัหวดัตรัง. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2544).  การมีสว่นร่วมทาง 
            การเมือง ของผู้สงูอาย ุ: กรณีศกึษาเขต 
            เทศบาลเมือง จงัหวดัพทัลงุ. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2544). ขวญัและก าลงัใจ 
            การปฎบิตัิงานของพนกังานสภาสงัคม 

  

 

39 



40 
 

 

  

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง                
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

4. นายรัฐพงศ์ บญุญานวุตัร 
(ตอ่) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

               สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม 
             ราชปูถมัภ์. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2543). การประเมินผล 
             โครงการแผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง ของ 
             จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2540). การศกึษา ความรู้ 
            ความเข้าใจ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมเสี่ยงของการ 
            ติดเชือ้เอดส์ ศกึษากรณีนกัเรียนมธัยมสาธิต 
            และนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2538). การศกึษาความคิดเห็น 
            ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมนกัศกึษา 
            ของสถาบนัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร. 
รัฐพงศ์ บญุญานวุตัร. (2537). การศกึษาความคิดเห็น 
           ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมกีฬาของ 
            วิทยาลยัครู กลุม่รัตนโกสนิทร์. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง               
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

5. พล.ต.ท. ณรงค์  กลุนิเทศ อาจารย์ ดร. ปร.ด.  
(การบริหารการพฒันา  
บริหารงานยตุิธรรม)   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
สค.ม. (สงัคมวิทยา)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (สาธารณสขุ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การวิจัย 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2556). การป้องกนัการแพร่ระบาด 
           ยาเสพตดิในชมุชนวดัราชาธิวาส เขตดสุติ 
           กรุงเทพมหานคร. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2556). รูปแบบการมีสว่นร่วมของ 
            ชมุชนเขตพระนครในการป้องกนัอาชญากรรม. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2556). การจดัการความรู้ทางด้าน 
           การมีสว่นร่วมของชมุชนในการป้องกนัและ 
           ปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสนบัสนนุ 
           การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในเขตพืน้ท่ี 3  
           จงัหวดัชายแดนภาคใต้. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2556). เครือข่ายและการจดัการ 
            ทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2555). การมีสว่นร่วมของชมุชนวดั 
           ราชาธิวาสในการป้องกนัและรักษาสถานท่ีเกิดเหต.ุ 

 3 

 

41 



42 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง               
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

5. พล.ต.ท. ณรงค์  กลุนิเทศ 
(ตอ่) 

อาจารย์ ดร.  ณรงค์  กลุนิเทศ. (2555). การพฒันารูปแบบการ           
           สืบสวนเพื่อการปราบปรามยาเสพติดในชมุชน. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2554). การศกึษาระยะของ 
          การคงอยูข่องรอยนิว้บนปลอกกระสนุปืน. 

ณรงค์  กลุนิเทศ. (2553). โครงการจดัการความรู้ 
          ด้านนิตวิิทยาศาสตร์เพื่อสนบัสนนุ 
          การปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 3 จงัหวดั 
          ชายแดนภาคใต้. 
ณรงค์  กลุนิเทศ. (2553). การติดตามประเมินผล 
          การอ านวยยตุิธรรมเพื่อสนบัสนนุการ 
          ด าเนินงานตามแผนแมบ่ทการบริหารงาน 
          ยตุิธรรมแห่งชาต.ิ 

ณรงค์  กลุนิเทศ. (2552). รูปแบบและวิธีการค้า 
          ยาเสพติดรายยอ่ยในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
          และปริมณฑล. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง          
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

5. พล.ต.ท. ณรงค์  กลุนิเทศ 
(ตอ่) 

อาจารย์ ดร.  ณรงค์  กลุนิเทศ. (2552). ประสิทธิภาพการตรวจ 
          พิสจูน์ยาเสพติดทางวิทยาศาสตร์ของสถาน 
          ตรวจพิสจูน์กบัการป้องกนัและปราบปราม 
          ยาเสพติด. 

  

6. นายกิตตคิณุ  มีทองจนัทร์ อาจารย์ ดร. 
 

Ph.D. (Computer Science), 
University Technology Malaysia 
(UTM), Malaysia. 
คอ.ม.  
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าธนบรีุ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา   

การวิจัย 
Kittikhun   Meethongjan (2556).  Wavelet and       
                 Moment Invariants based Features   
                 Selection using Voronoi Diagram for   
                 Face Recognition. 
กิตติคณุ  มีทองจนัทร์. (2542). การศกึษาสภาพ         
                การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตาม 
              ความคดิเห็นของนกัเรียนระดบั 
              ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  
              กลุม่วิชาคอมพิวเตอร์ สงักดักองวิทยาลยั 
              อาชีวศกึษา เขตกรุงเทพมหานคร. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง             
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

7. นายชินวฒัน์  ศาสนนนัทน์ อาจารย์ ดร. 
 

ปร.ด. (การจดัการ) 
มหาวิทยาลยัสยาม  
วท.ม.  
(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์              
พอลเิมอร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

การวิจัย 
ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2556). ประสิทธิผล 
             การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
             ราชภฏัในประเทศไทย. 
ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2556). การวิเคราะห์หา  
             ปริมาณโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรายใน 
             พืชสมนุไพรและยาสมนุไพรท่ีใช้กนัอยู ่ 
             เป็นประจ าในชีวิตประจ าวนัของคนใน 
             ชมุชนเขตดสุติ.  
ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2555). การหาปริมาณ  
             โลหะหนกัในพืชผกัสวนครัว. 
ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2554). การเปรียบเทียบ 
             ประสทิธิภาพในการดดูซบัโลหะหนกั 
             โดยใช้วสัดธุรรมชาติในชมุชน. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง             
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

7. นายชินวฒัน์  ศาสนนนัทน์ 
(ตอ่) 

อาจารย์ ดร. 
 

 ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2553). การพฒันาวสัด ุ 
             ดดูซบัโลหะหนกัจากน า้เสียใน 
             เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร. 
ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์. (2552). การสงัเคราะห์ 
             ซลิกิาท่ีมีรูพรุนระดบันาโนเมตรเพื่อใช้  
             ในการสกดัโลหะหนกัจากน า้เสีย 
             อตุสาหกรรม. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง             
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

8. น.ส.วาสนา สรีุย์เดชะกลุ 
 

อาจารย์ ดร. 
 

ปร.ด. (การจดัการ) 
มหาวิทยาลยัสยาม  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสยาม 
น.บ. (นิตศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
วาสนา สรีุย์เดชะกลุ. (2556). ตวัแบบ 
           การสง่เสริมความสามารถในการ 
           แข่งขนัของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
           ขนาดใหญ่ในกลุม่รัตนโกสนิทร์. 
การวิจัย 
วาสนา สรีุย์เดชะกลุ. (2556). ต้นแบบ 
           การสง่เสริมความสามารถในการ 
           แข่งขนัของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
           ขนาดใหญ่ในกลุม่รัตนโกสนิทร์. 
เอกสารประกอบการสอน 
วาสนา สรีุย์เดชะกลุ. (2554). ระบบสารสนเทศ 
           ส าหรับการบริหาร. 
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3.2.3    อาจารย์พเิศษ 
 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง              
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวชิาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. พล.ต.ต.หญิง  
นยันา เกิดวิชยั 

ศาสตราจารย์ ดร. รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
อ.ม. (ปรัชญา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ร.ม. (การปกครอง) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศศ.บ. (ไทยคดีศกึษา) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ 
การสื่อสารการศกึษา) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การวิจัย 
นยันา เกิดวิชยั. (2554). การพฒันาทนุทางสงัคม 
          ของต ารวจไทย. 
นยันา เกิดวิชยั. (2548). การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
          ท่ีรัฐเวนคืนจากประชาชน.  
นยันา เกิดวิชยั. (2547). ปัญหาการบงัคบัใช้ 
          กฎหมายจราจร.  
นยันา เกิดวิชยั. (2538). ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
          ความคดิเร่ืองบญุกบันิพพานในพทุธปรัชญา 
          เถรวาท.  
นยันา เกิดวิชยั. (2528). คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัก าลงัคน 
         ของรัฐวิสาหกิจ : ศกึษาเฉพาะกรณีองค์การ 
         ขนสง่มวลชนกรุงเทพ.  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง               
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

1. พล.ต.ต.หญิง             
นยันา เกิดวิชยั 

ศาสตราจารย์ ดร. น.บ. (นิตศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การแต่งต ารา 
นยันา เกิดวิชยั. (2555). ค าอธิบายกฎหมายปกครอง. 
นยันา เกิดวิชยั. (2554). ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั 
          กฎหมาย. 
นยันา เกิดวิชยั. (2554). ค าอธิบายเรียงมาตรา 
          พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522. 
นยันา เกิดวิชยั. (2554). กฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
          ทางปัญญา. 
นยันา เกิดวิชยั. (2553). ค าอธิบายระเบยีบ 
          ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ                    
          พ.ศ. 2526. 
นยันา เกิดวิชยั. (2551). จิตวิทยา สงัคมวิทยา และ 
           มานษุยวิทยา. 
นยันา เกิดวิชยั. (2550). ค าอธิบายกฎหมายปกครอง 
          ชัน้สงู. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง              
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

2. พ.ต.อ.หญิง  
ณหทยั ตญัญะ 

รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.บ. (การบริหารงานสาธารณสขุ)   
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ณหทยั ตญัญะ. (2551). จิตวิทยาการสอบสวน 
            การยอมรับสารภาพและการลอ่ให้กระท า 
            ความผดิ. 
การวิจัย 
ณหทยั ตญัญะ. (2548). ทศันคติของนกัเรียน 
           นายร้อยต ารวจกบัวฒันธรรมองค์กรของ 
           ต ารวจ.  
ณหทยั ตญัญะ. (2543). การเผชิญปัญหาของ 
          นกัเรียนนายร้อยต ารวจ. 
การแต่งต ารา  
ณหทยั ตญัญะ. (2550). จิตวิทยา: ศาสตร์เพื่อ 
            การพฒันาตน. 
ณหทยั ตญัญะ. (2546). จิตวิทยา. 
ณหทยั ตญัญะ. (2544). สขุภาพจิต. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง             
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

3.พ.ต.ท.อิศราวธุ ออ่นน้อม อาจารย์ ดร. Ph.D. (Law), 
University of Western Sydney, 
Australia. 
น.ม. (นิตศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
น.บ. (นิตศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย  
อิศราวธุ อ่อนน้อม. (2553). การพฒันาต ารวจมืออาชีพ.  
อิศราวธุ ออ่นน้อม. (2551). การควบคมุชายแดน.   
อิศราวธุ ออ่นน้อม. (2550). การประเมินนกัเรียน 
            นายร้อยต ารวจท่ีจบการศกึษา.   
การแต่งต ารา 
อิศราวธุ ออ่นน้อม. อาชญากรรมข้ามชาตกิบั 
             งานต ารวจด้านกิจการพิเศษ. 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง              
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

4.  คณุหญิง ณษัฐนนท  ทวีสนิ อาจารย์  M.P.A. (Public Administration), 
University of Kansas, USA. 
ร.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง           
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

5. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  อาจารย์ ดร. ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
ค.ม.(พลศกึษา) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
กศ.บ. (พลศกึษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง           
ทางวชิาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ 
อยธุยา  

อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ร.ม.(การบริหารจดัการสาธารณะ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
น.บ. (นิตศิาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย 
เปรมกมลย์ ทินกร  ณ อยธุยา. (2556). หลกัสตูร 
                   การพฒันาสมรรถนะของผู้อ านวยการ 
                   ฝ่าย บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน).  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

7. พ.อ.ต. สวุินท์ รักสลาม อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศศ.ม. 
(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
สวุินท์ รักสลาม. (2553). พระราชบญัญตัิคุ้มครอง 
          พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546: ศกึษากรณี 
          ปัญหาและอปุสรรคท่ีสง่ผลกระทบตอ่การให้ 
          ความร่วมมือของพยานบคุคลในคดีอาญา. 
การวิจัย 
สวุินท์ รักสลาม. (2556). รูปแบบการจดัการความรู้ 
          ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ทของกองบนิ 6  
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ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/การวจิัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี ้

8. นายวิรุณ  เกิดชกูลุ 
 

 

อาจารย์ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
น.บ. (นิตศิาสตร์)  
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย   
วิรุณ  เกิดชกูลุ. (2554). การมีสว่นร่วมของประชาชน 
         กบัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร :  
         กรณีศกึษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.  
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศกึษา)  
 องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ          

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานใน
องค์การ หน่วยงาน และสถานประกอบการภาครัฐ ภายใต้การดแูลของอาจารย์นิเทศก์เป็นเวลา 
450         
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1  ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เข้าไปเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ 
สามารถคดิวิเคราะห์ค้นคว้า และวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

4.1.2  ปฏิบตัิงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน 
รู้จกัคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.1.3  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน เพื่อลดปัญหาการท างาน และเพิ่ม
ศกัยภาพของบคุลากรในแผนกตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.1.4  ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาได้ 
4.1.5  สื่อสารกับผู้ มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เหมาะสมกบัระดบัการท างาน 
 4.2 ช่วงเวลา  
  การฝึกปฏิบตัิประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียนรู้ชัน้ปี 4 จ านวน     
ไม่น้อยกว่า 450 ชัว่โมง หรือการฝึกปฏิบตัิงานในช่วงภาคฤดรู้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 450 ชัว่โมง 
ตอ่เน่ืองกนั 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจดัในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน รวมเวลา 
450 ชัว่โมง จดัเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา หรือ  

4.3.2  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงภาคฤดรู้อน จดัในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถนุายน จดัเต็มเวลา  เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 450 ชัว่โมงตอ่เน่ืองกนั 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี      
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ   -       
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้    -         
 5.3  ช่วงเวลา     - 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต     -    

 5.5  การเตรียมการ     -             
  5.6  กระบวนการประเมินผล    - 

                
หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ทางกาย 

- การแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน 
- ใช้ท่าทางในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
- สร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับงานด้าน

อ านวยการและการบริการ 
 

 
- ฝึกการแสดงออกในห้องเรียน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจคุ าสอนในรายวิชา 
- ฝึกและแสดงบทบาทในห้องเรียน 

2. ทางวาจา 
- ใช้วาจาสภุาพและเหมาะสมในการสื่อสาร

กบับคุคลทกุระดบั 
- มีความสามารถในการอธิบายหรือสื่อสาร

ในงานอ านวยการและการบริการ 
- ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศ 
 

 
- สอนในรายวิชา 
- ฝึกพูดอ ธิบายโดยการ เล่ า เ ร่ื อง 

อภิปราย และตอบค าถาม 
- ฝึกใช้ภาษาในห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. ทางใจ 

- มีจิตส านกึในการบริการประชาชน 
- เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและ

การรู้จกัให้อภยั 
- มีความภาคภมูิใจในอาชีพของตนเอง 

 
- สอนในรายวิชา 
- ศกึษากรณีศกึษาการบริหารงาน

ต ารวจ 
- เชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิมาเป็น

อาจารย์พิเศษ 
4. ศกัยภาพอื่น 

- แสวงหาความรู้ ช่างสงัเกต 
- ตดัสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- มีเทคนิคในการตอ่รองและแก้ไขปัญหา 

 
- ฝึกโดยใช้กรณีศกึษา 
- สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึษา 
- สอบภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 
(2) มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึง

ประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
(3) ปฏิบตัิงานครบถ้วนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์การ เพื่อเป็นการปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบ

วินัย  โดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

(2) ก าหนดให้มีการท างานกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ  
รู้จกัหน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ท่ีดี 

(3) อาจาร ย์ผู้ สอนสอดแทรก เ นื อ้หา ท่ี เ ก่ี ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
และคณุธรรมส าหรับนกับริหารในรายวิชาเรียน เพื่อปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



59 
 

 

  

(4) อาจารย์ผู้สอนปลกูฝังเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรมในการสอนทกุ
รายวิชา  รวมทัง้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนกัศึกษาท่ีท าดี       
ท าประโยชน์แก่สว่นรวม และมีความเสียสละ 
            2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินยัและความพร้อมเพียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

(3) สงัเกตการแสดงพฤตกิรรมระหวา่งผู้ เรียนร่วมกนัและกบัผู้สอนทกุคน 
(4) ผลการประเมินจากการฝึกงานโดยองค์การท่ีผู้ เรียนเข้าฝึกงาน 
(5) ปริมาณการกระท าทจุริตในการสอบ 

  2.2 ความรู้ 
       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานต ารวจ ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ 

(2) มีความรู้ และตระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานต ารวจ 
         2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ เก่ียวกบัหลกัการและ
ทฤษฎีท่ีส าคญัในเนือ้หาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานต ารวจ 

(2) มอบหวัข้อเร่ืองให้ค้นคว้าและท ารายงานทัง้เดี่ยวและกลุม่ 
(3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนยึดผู้ เรียน

เป็นศนูย์กลาง 
(4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
(5) ฝึกปฏิบตัิงานในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาตหิรือหน่วยงานภาครัฐ 

         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยการสอบย่อย และให้คะแนนประเมิน 

จากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท า 
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
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(3) ประเมินผลจากการท างานท่ีได้รับมอบหมายและการน าเสนอ 
(4) ประเมินจากรายงานท่ีให้ค้นคว้า 
(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

(1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถประมวล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ   

ความขดัแย้งของการบริหารงานต ารวจ  รวมทัง้หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้เชิงกว้างและเชิงลกึ อยา่งเป็นระบบ 

(3) สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปใช้ประโยชน์ใน   
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถบรูณาการความรู้ท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(5) มีความสามารถในการวิจยัขัน้ต้น เพื่อแก้ไขการบริหารงานต ารวจ  

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศกึษาทางการประยกุต์ทฤษฎี แนวคิด การบริหารงานต ารวจ 
(2) การอภิปรายกลุม่ 
(3) การท างานท่ีได้รับมอบหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา

ด้วยกนัเอง นกัศกึษากบัอาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษากบัชมุชน 
(4) การบรรยายโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เฉพาะเร่ืองหรือผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ 
(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานและการฝึก

ภาคสนาม 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ประเมินการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเก่ียวกับ        
การพฒันาองค์การและงานอ านวยการ 

(2) การน าเสนอรายงานในชัน้เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สมัภาษณ์ และ/หรือสงัเกตการณ์ 
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  2.4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพทัง้ภาครัฐ
และเอกชน ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

(2) แสดงถึงความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ 
(3) มีความรับผิดชอบ  และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีการก าหนดกิจกรรม การท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะต้องประสานงานกับ
ผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุคลอ่ืน หรือผู้ มีประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรู้ด้าน
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(2) สอดแทรกประสบการณ์ และยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้ เรียนในกลุ่มท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท างาน 

(2) ให้นกัศกึษาประเมินตนเอง และประเมินซึง่กนัและกนั (peer) 
(3) สงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
(4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน 

 2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กบัการปฏิบตัิงานอ านวยการต ารวจ 

(2) สามารถสื่อสารระหวา่งบคุคลได้อยา่งเหมาะสม 
(3) สามารถใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล    

การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
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                 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะใน 
การวิเคราะห์และการส่ือสาร 

(1) จัดกิจกรรม โดยให้นักศึกษาวิ เคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้ เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

(2) ให้จัดท าโครงการส าหรับภาคปฏิบัติทางด้านการบริหารภาครัฐและ    
งานอ านวยการ 

(3) ฝึกให้น าเสนอผลงานท่ีค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
(4) ฝึกใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์และ
การส่ือสาร 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ได้อยา่งเหมาะสม 

(2) ประเมินจากความสามารถในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตลอดจน
อธิบาย ถึงข้อจ ากดั เหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

(3) การอภิปราย กรณีศกึษาตา่ง ๆ ท่ีมีการน าเสนอตอ่ชัน้เรียน 
(4) ตัง้ค าถามแล้วสงัเกตวิธีการตอบ (โดยจบัเวลา)  

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.1 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ 
(2) มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึง

ประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
(3) ปฏิบตัิงานครบถ้วนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3.1.2  ความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานต ารวจ ทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิอย่างกว้างขวาง และทนัสมยัตอ่สถานการณ์โลก 
(2) มีความรู้ และตระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน

อ านวยการภาครัฐ 
      3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) คิดอยา่งมีวิจารณญาน และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถประมวล ศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ   

ความขดัแย้ง รวมทัง้หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทัง้เชิงกว้างและเชิงลกึ 
อยา่งเป็นระบบ 

(3) สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปใช้ประโยชน์ใน   
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

(4) สามารถบรูณาการความรู้ท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(5) มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความสามารถในการวิจยัขัน้ต้น เพื่อ

แก้ไขปัญหาในการบริหารงานต ารวจ 
  3.1.4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพทัง้ภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะงานอ านวยการต ารวจได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(2) แสดงถึงความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ 
(3) มีความรับผิดชอบและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

3.1.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กบัการปฏิบตัิงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

(2) สามารถสื่อสารระหวา่งบคุคลได้อยา่งเหมาะสม 
(3) สามารถใช้เทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล    

การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมลู 
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หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
     (1)   ใช้ดลุยพินิจ คา่นิยม ความมีเหตผุล และกฎเกณฑ์ทางสงัคม 
      (2) มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต เสียสละ 
  3.2.2 ความรู้ 
      (1) มีความรู้ตอ่การด าเนินชีวิต 
      (2) มีความเข้าใจกบัการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจบุนั 
      (3) ตระหนกัในกฎระเบียบและข้อบงัคบั 
  3.2.3  ทกัษะทางปัญญา 
          (1) ทกัษะการแก้ปัญหา 
      (2) การคดิเชิงสร้างสรรค์ 
      (3) ใช้ทกัษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ 
  3.2.4  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน 
      (2) มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ 
  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          (1) มีความรู้ตอ่การด าเนินชีวิต 
      (2) มีความเข้าใจกบัการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจบุนั 
      (3) ตระหนกัในกฎระเบียบและข้อบงัคบั 
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รายวชิา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลุ่มวชิาภาษา  

GEL1101  การใช้ภาษาไทย              

GEL1102  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและการสบืค้น              

GEL1103  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะการเรียน              

GEL2201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ              

GEL2202  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ              

GEL2203  ภาษากลุม่ประชาคมอาเซียน              

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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รายวชิา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

GEH1101  สนุทรียภาพกบัชีวิต              

GEH1102  สงัคมไทยในบริบทโลก              

GEH2201  การพฒันาตน              

GEH2202  ความจริงของชีวิต              

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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รายวชิา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

GES1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้              

GES1102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต              

GES2201   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม              

GES2202  การคิดและการตดัสินใจ              

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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รายวชิา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.
1 
ใช้
ดุล

พนิิ
จ 
 ค่
านิ

ยม
 ค
วา
มมี

เห
ตุผ

ล 
 แ
ละ

กฎ
เก
ณ
ฑ์ท

าง
สัง

คม
 

1.
2 

 มี
วนิั

ย 
มีค

วา
มรั

บผ
ิดช

อบ
  

ซื่อ
สัต

ย์ 
 สุ
จริ

ต 
 เสี

ยส
ละ

 

2.
1 
มีค

วา
มรู้

ต่อ
กา

รด
 าเ
นิน

ชีว
ติ 
  

2.
2 
มีค

วา
มเ
ข้า

ใจ
กับ

กา
ร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
ถา

นก
าร
ณ์
ใน

ปัจ
จุบ

ัน 
2.
3 
ตร

ะห
นัก

ใน
กฎ

 ร
ะเ
บีย

บ 
แล

ะ
ข้อ

บัง
คับ

 

3.
1 
ทัก

ษะ
กา

รแ
ก้ปั

ญ
หา

 

3.
2 
กา

รค
ดิเ
ชงิ

สร้
าง
สร

รค์
 

3.
3 
ใช้
ทัก

ษะ
ทา

งว
ชิา

กา
รอ

ย่า
ง 
   

ถ่อ
งแ

ท้ 

4.
1 
มีบ

ทบ
าท

เห
มา

ะส
มใ

นก
าร
ท า

งา
น 

4.
2 
มีค

วา
มริ

เริ่
มใ

นก
าร
วเิ
คร

าะ
ห์ 

5.
1 
เลื
อก

แล
ะป

ระ
ยุก

ต์เ
ทค

นิค
ทา

ง
สถ

ติ ิ

5.
2 
น า

เส
นอ

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
สม

 ่าเ
สม

อ 

5.
3 
ใช้
ภา

ษา
เพ

ื่อก
าร
สื่อ

สา
รไ
ด้อ

ย่า
ง 

มีป
ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ต่อ)  

GES2203   ความรู้เทา่ทนัสารสนเทศ              

GES2204  คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต              

GES2205  นนัทนาการเพ่ือคณุภาพชีวิต              

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

PPA1101  หลกัรัฐศาสตร์                 

PPA1102  หลกัรัฐประศาสนศาสตร์                 

PPA1103  การปกครองท้องถ่ินไทย                 

PPA1104  กระบวนการนโยบายสาธารณะ                 

PPA1105  หลกักฎหมายส าหรับ 
นกัรัฐประศาสนศาสตร์ 





 


 





 





 


 





 





 





 


 





 





 


 





 





 


 





 

PPA1106  สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนญู 




 


 





 





 


 





 





 





 


 





 





 


 





 





 


 





 

PPA2107  กฎหมายปกครอง                  

PPA3108  ระเบียบวิธีวิจยัทาง 
                 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 





 


 





 





 


 





 





 





 


 





 





 


 





 





 


 


 

PPA3109  ภาษาองักฤษส าหรับ 
นกัรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

PPA3110  ภาษาองักฤษส าหรับ 
นกัรัฐประศาสนศาสตร์ 2 





 


 


 


 





 


 





 


 


 





 





 


 


 


 


 





 

PLA1201  ระบบสารสนเทศต ารวจ                 

PLA1202  งานสารบรรณ                  

PLA1203  การจดัการทรัพยากรมนษุย์                 

PLA1204  กฎหมายอาญา                 

PLA2205  การบริหารงานสถานีต ารวจ                 

PLA2206  องค์การและการจดัการสมยัใหม่                 

PLA2207  ต ารวจชมุชนสมัพนัธ์                 

PLA2208  การจดัการงานคลงัและ      
   งบประมาณ 
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

PLA2209  กฎหมายแพง่และพาณิชย์                 

PLA2210  กฎหมายวิธีพิจารณาความ   
   อาญา 

                

PLA2211  การประชาสมัพนัธ์ส าหรับ 
    การบริหารงานต ารวจ 

                

PLA2301  ระบบสายตรวจ                 

PLA2302  หลกัการจดัการจราจรเบือ้งต้น                 

PLA2303 อาชญาวิทยา                 

PLA2304  กฎหมายต ารวจ                   

PLA3212  กฎหมายลกัษณะพยาน                   

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

PLA3213  จริยธรรมส าหรับการบริหารงาน
    ต ารวจ 

                

PLA3305  การยิงปืน                 

PLA3306 การผลติสื่อเพ่ือการบริหารงาน
   ต ารวจ 

                

PLA3307  การต่อสู้ป้องกนัตวั                 

PLA3308  ภาวะผู้น า                 

PLA3309  การบริหารงานต ารวจ                 

PLA3310 การรักษาความปลอดภยั                 

PLA3311 การปฐมพยาบาล                 

PLA3312 การฝึกแบบต ารวจ                 

PLA4214 สมัมนาทางการบริหารงาน   
   อ านวยการต ารวจ 

                

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

PLA4401  การเตรียมสหกิจศกึษา                 

PLA4402  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพ 

                

PLA4403  สหกิจศกึษา                 

PLA4404  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 

    ความรับผิดชอบหลกั                          ความรับผิดชอบรอง  
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หมวดที่ 5     หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลเป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 4       
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายงัไม่ส าเร็จการศกึษา  
2.1.1  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลทกุรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

  2.1.2  จดัตัง้กรรมการทวนสอบ เพื่อสุม่ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือ
รายงานของผู้ เรียน 
  2.1.3   เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในแตล่ะรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู้สอนมากกวา่ 1 คน 
  2.1.4  จดัท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกนัในกรณีท่ีมีผู้สอนหลายคน  
  2.1.5  จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาท่ีมีเนือ้หาตรงกันกับสถาบนัใน
เครือข่าย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน

ข้อสอบ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

การวัดผลเป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 6        

 
หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  จดัหลกัสตูรการอบรมปฐมนิเทศแนะแนวส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ตลอดจนใน
หลกัสตูรท่ีสอน 
 1.2  ชีแ้จงปรัชญา วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของหลกัสตูร มอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลกัสตูร คูมื่อการศกึษาและหลกัสตูร คูมื่ออาจารย์ กฎระเบียบตา่งๆ 
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 1.3  จดัปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เร่ืองบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลกัสตูร และการจดัท าประมวลรายวิชา (course syllabus) 

1.4  ก าหนดอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5  ทดลองสอนและประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

          2.1.1  จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอน 
กลยทุธ์ในการสอนและการวดัและการประเมินผลในรายวิชา 
          2.1.2  สนับสนุนให้ผู้ สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน                
เพื่อแลกเปลี่ยนทศันะและความคดิเห็นกบัผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
          2.2.1  สนับสนุนให้ผู้สอนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท างานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ชมุชน 

        2.2.2  พฒันาให้ผู้สอนได้ศกึษาตอ่เม่ือท างานได้ระยะหนึง่ และมีผลงานดีเดน่ 

          2.2.3  ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสตูร ปรับปรุงรายวิชา หรือพฒันา
หลกัสตูรใหม่ 
          2.2.4  สนับสนุนให้ผู้ สอนได้รับประสบการณ์จริง  โดยส่งไปศึกษาดูงานหรือ
สงัเกตการณ์ในสถานประกอบการ 
        2.2.5  สนับสนุนให้ผู้ สอนไปให้บริการทางวิชาการท่ีตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสงัคม เพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาพฒันาการเรียนการสอน 

        2.2.6  งบประมาณให้ส านกัวิทยบริการจดัซือ้ต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียน
การสอน รวมทัง้อ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบตัิการในห้องปฏิบตัิการให้
เพียงพอ  
        2.2.7  สนบัสนุนการศึกษาดงูาน การไปประชุม อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาวิชาชีพ
อาจารย์ การร่วมเครือข่ายพฒันาวิชาชีพอาจารย์ 
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หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
มอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอปุกรณ์การเรียน การสอน  สื่อการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทัง้การติดตามผลการเรียน การสอนและ
การจดัท ารายงาน 
 1.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบ
สงัเกตการณ์จดัการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อปุสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
 1.3  เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอน ภาควิชา/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร/มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสนุนัทา จดัท าระบบการประเมินผลผู้สอน โดยผู้ เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และ
ผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
 1.4  เม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา ภาควิชา/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ติดตามผลการประเมิน
คณุภาพการสอนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา 
 1.5  เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนในแต่ละปี ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจดัท าร่างรายงานผล 
การด าเนินงานหลกัสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคณุภาพการสอน รายงาน
รายวิชา ผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา เสนอตอ่สาขาวิชา/ภาควิชา/คณบดี 
 1.6  หัวหน้าสาขาวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลกัสตูรประจ าปี และใช้ข้อมลูเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์      
การสอน ทกัษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์การสอน  และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส่ง  
ผลกระทบตอ่คณุภาพของหลกัสตูร และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูรเสนอคณบดี 
 1.7  เม่ือครบรอบ 4 ปี สาขาวิชา/ภาควิชาแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินผลการด าเนินงาน
หลกัสตูร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูร และจดัประเมิน
คณุภาพหลกัสตูรโดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายก่อนส าเร็จการศกึษา และผู้ใช้บณัฑิต 
 1.8  แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร ท่ีมีจ านวนและคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ 
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรอย่างน้อยทกุ 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 
บณัฑิตใหม่ ผู้ ใช้บณัฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อลกัษณะท่ี     
พงึประสงค์ของบณัฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้า 4 ปี ซึง่ช่วยในการวางแผนงบประมาณเงิน
รายได้ในแต่ละปีให้สอดคล้องกบัรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้  นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์
การเงินยงัน ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปีการศกึษา  โดยเฉพาะในเร่ืองการเพิ่ม
กิจกรรม/โครงการท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กบัสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจดัสรรจ านวนรายวิชา/
ชัว่โมงของอาจารย์พิเศษให้สอดคล้องกบังบประมาณเงินรายได้ การวางแผน  การจดัหา การใช้ 
และการเพิ่มจ านวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 
ข้อมลูแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน  ต ารา หนงัสืออ้างอิง เอกสาร 

อปุกรณ์ การเรียนการสอน ห้องปฏิบตัิการ ห้องสมดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

2.3.1  คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากร
การเรียนการสอน ต ารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

2.3.2  คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ให้ผู้ สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อ       
การจดัหา 

2.3.3  คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภณัฑ์ 
และอปุกรณ์การเรียนการสอน 
         2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

2.4.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอน
และผู้ เรียน 

2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลง่ทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา/

สาขาวิชาท่ีผู้สอนและผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1  การก าหนดคณุสมบตัิ 
(1)  คณุสมบตัิทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
(2)  คณุสมบตัิของผู้สมคัร 
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-   ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจยั ด้านการบริหารภาครัฐและเอกชน 

 -   มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านการบริหาร
ภาครัฐและเอกชนในระดบัอดุมศกึษาอยา่งน้อย 2 ปี 

 -   มีประสบการณ์การท างานในภาครัฐและภาคเอกชนโดยตรง        
อยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 2 ปี 

  3.1.2   การคดัเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการ      
ท่ีคณบดีแตง่ตัง้ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
  3.2.1  จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามผล                
การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีของสาขาวิชา 
  3.2.2  แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร ซึ่งท าหน้าท่ีทบทวนการบริหาร
หลกัสตูรทกุสิน้ภาคการศกึษา และประจ าปี เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูร 
  3.2.3  ส ารวจความต้องการจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลกัสตูร 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  
   3.3.1  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา  
และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
   3.3.2  จดัระบบคดักรองคณาจารย์ท่ีจะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลือกเช่น ผลงานทางวิชาการ            
เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ียอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

   3.3.3  ขออนมุตัิศกัยภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
   3.3.4  ขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสนุนัทา 
   3.3.5  คณาจารย์ท่ีสอนบางเวลา และสอนพิเศษ ต้องมีแผนการสอนตาม
ค าอธิบายรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกบั
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  4.1.1  มีการก าหนดคุณสมบตัิบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 

  4.1.2  ต้องผ่านการสอบแข่งขันท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ
สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และทศันคติต่อ
งานการให้บริการอาจารย์และนกัศกึษา 
  4.1.3  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาออกกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากร
บคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนให้ครบวงจร (รับสมคัร คดัเลือก บรรจ ุ ปฐมนิเทศ อบรม และ
พฒันาบคุลากร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ) 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน  
  4.2.1 จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติ งานในหน้า ท่ีและการบริหาร                
(เช่น  การตรวจสอบบญัชี การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 
  4.2.2  จดัระบบการศกึษาดงูาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานใน
หน่วยงานอ่ืน 
  4.2.3  สนบัสนนุให้บคุลากรได้ร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ 
และโครงการวิจยัของสาขาวิชา 
  4.2.4  สร้างระบบพฒันาบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมีความสามารถ
ดีเดน่ และคณุวฒุิเหมาะสมให้สามารถท าหน้าท่ีผู้สอน 
  4.2.5 ให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักสูตรส าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานดีเดน่ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  
  5.1.1  คณะมีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ท าหน้าท่ีส่งเสริม 
สนบัสนนุ ให้ค าแนะน า และก ากบัดแูลการท างานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  5.1.2  ให้อาจารย์ทกุคนท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม
แก่นกัศกึษา และต้องจดัตารางเวลาให้นกัศกึษาเข้าพบหรือขอค าปรึกษา 

5.1.3  จดัระบบการสอนเสริมให้แก่นกัศกึษาท่ีออ่นด้อยในบางรายวิชา 
5.1.4  จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพให้นกัศกึษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทามีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาอทุธรณ์ในเร่ือง

ต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการใน             
การพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

6.1  จดัการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต
ก่อนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูร 

6.2  ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบณัฑิต และ
รายงานผลการส ารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง 

6.3  ติดตามข้อมูลความรู้และทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการของการบริหารภาครัฐและเอกชน         
ซึง่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

6.4  มีแผนการจดัการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสตูร เพื่อใช้
เป็นข้อมลูในการปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ตอ่ไป 

6.5  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบณัฑิต พิจารณาจากปัจจยัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดงันี ้

6.5.1  ภาษาตา่งประเทศ 
6.5.1  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.5.3  พฤตกิรรมและบคุลิกภาพในการท างานและวินยัการท างาน 
6.5.4  ความสามารถในการเรียนรู้และศกัยภาพในการตดัสินใจ 
6.5.5  ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
6.5.6  มนษุยสมัพนัธ์ การท างานเป็นทีม และการเป็นผู้น า 
6.5.7  การสื่อความกบัผู้ อ่ืน 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุ
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิแห่งชาติ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา
ให้ครบทกุรายวิชา 

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุ     
ภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดในมคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา          
ท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 

    

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน      
การจดัการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

     

(10) จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

 
หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  

1.การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  การประชมุร่วมกนัของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้ในการใช้กลยทุธ์การสอน  เพื่อน าไปวางแผน
กลยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีผู้สอนแตล่ะคนรับผิดชอบ 
  1.1.2  การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้  
โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากบักลุม่นกัศกึษาระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน
  1.1.3  การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก          
การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
  1.1.4  การปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรหรือวิธีการสอน ในกรณีท่ี
ต้องพฒันา/ปรับปรุงกลยทุธ์การสอนในรายวิชาท่ีต้องการสมรรถนะ และทกัษะอาชีพในระดบั
สากล 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสงัเกตในชัน้เรียนถึงวิธีการสอน  

กิจกรรม งานท่ีมอบหมายแก่นกัศกึษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
  1.2.3  การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อนของกลยทุธ์ 
ผลการเรียนของนกัศกึษา และเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
  1.2.4  การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัอ่ืน โดยใช้ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบนั 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
         2.1  ประเมินจากนกัศึกษาปัจจุบนัและบณัฑิตท่ีจบตามหลกัสตูร โดยใช้แบบสอบถาม
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ใน โครงการปัจฉิมนิเทศ การสมัภาษณ์ตวัแทนของนกัศกึษา/บณัฑิต กบัตวัแทน
คณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมลูย้อนกลบัจากนกัศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
         2.2  ประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดจูากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร และการเย่ียมชม 
         2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง โดยประเมินความพงึพอใจต่อคณุภาพของ
บณัฑิตการวิพากษ์หลกัสตูร และการส ารวจอตัราการวา่จ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบณัฑิต
ท่ีก้าวขึน้ไปสูต่ าแหน่งระดบัผู้น าในองค์กร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าปี ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพภายในระดบัภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีแตง่ตัง้โดยคณบดี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
          4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบ
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทนัทีเม่ือได้รับข้อมลูในกรณีท่ีจ าเป็น และเม่ือสิน้ภาค
การศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา            
ผา่นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
          4.2  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี  7 ข้อ 7 
จากการประเมินคณุภาพภายในสาขาวิชา 
          4.3  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรสรุปผลการด าเนินงานหลกัสตูรประจ าปี  โดยรวบรวม
ข้อมลูการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผล   
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวย     
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา รายงานผลการประเมินหลกัสตูร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงาน                
ผลการด าเนินงานหลกัสตูรประจ าปีเสนอหวัหน้าสาขาวิชา 
          4.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสตูร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลกัสตูร             
เพื่อวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงาน                    
ผลการด าเนินงานหลกัสตูรเสนอตอ่คณบดี 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GEL1101     การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Usage 

หลักเกณฑ์แนวคิดท่ีเป็นพืน้ฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้
ภาษาไทย การอ้างอิง การเช่ือมโยงภาษาไทยในกลุม่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้น
สารนิเทศและการน าเสนอผลงานด้วยสื่อตา่งๆ  

Principles of communication;  Thai usage skills development; Making 
reference; Thai discourse through ASEAN; information retrieval and variety of 
presentation. 
 
GEL1102     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น                      3(3-0-6) 

English for Communication and information Retrieval 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

รวมทัง้การสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์  
  English for daily life communication; Electronic information retrieval; 
Making references and learning from electronic databases and printing materials. 
 
GEL1103      ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเรียน           3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดง   

ความคิดเห็น  กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวนั การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อ
การอา่นและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ  และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ 

English for communication, including giving information, making 
summary and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making 
references and dictionary application for reading and writing; information system and 
electronic databases application. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GEL2201      ภาษาไทยเชงิวิชาการ                                                   3(3-0-6) 

Thai for Academic Purposes 
ภาษาไทยเพื่อการศกึษาการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ 

การเขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมลูจากสื่อหลากหลาย
ทัง้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; 
Writing report and academic works; Making references; information retrieval via printing 
and electronic materials for basic research, report presentation or other academic works 
related. 
 
GEL2202      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 
ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการ 

การเขียนรายงานและผลงาน  การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมลูจากสื่อหลากหลาย
ทัง้สื่อสิง่พิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นและการน าเสนอรายงานหรือ
ผลงานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

English for study skills and communication; Expressing academic 
opinion; Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via 
printing and electronic materials for basic research, report presentation or other 
academic works related. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
  ASEAN Languages 
  การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และ
วฒันธรรม (ตามความสนใจ 1 ภาษา) 

ASEAN language development on listening, speaking, reading and 
writing; Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. 
(depending on individual interest.) 
 
GEH1101    สุนทรียภาพกับชีวิต                                                      3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
  การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ        
การแสดงของไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน  โดยผ่านกระบวนการพืน้ฐานทางสนุทรียศาสตร์ 
เพื่อน าไปสูค่วามซาบซึง้และเห็นในคณุประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ 

Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, 
dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and 
value recognition on artistic beauty. 
 
GEH1102    สังคมไทยในบริบทโลก                                                3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context 
 แนวความคิดพืน้ฐานในเร่ืองวิวฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ การศกึษาการเมือง

ของไทย ความสมัพนัธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดบัสากล โดยเน้น
การศกึษาด้านผลประโยชน์ ความร่วมมือท่ีไทยได้รับจากการเข้าเป็นสว่นหนึง่ในประชาคมโลก 

Basic notion on Thai social, economic, education and politic; 
Relationship and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on 
benefits and cooperation gained as global member. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GEH2201    การพัฒนาตน                                                         3(3-0-6) 
  Self Development 

 หลกัการพืน้ฐานของพฤตกิรรมมนษุย์ การเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน ความภาคภมูิใจ
ในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพฒันาตน กระบวนการและวิธีการพฒันาตน การสร้างสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคล ทกัษะการจดัการอารมณ์ การป้องกนัพฤตกิรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตท่ีมี
คณุคา่อยา่งมีสขุ 

Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self 
dignity; Self development theories; Self development process and methods; 
interpersonal skills development; Emotional management; Risk behavior prevention and 
ways to live a happy life.  

 
GEH2202    ความจริงของชีวิต                                                      3(3-0-6)
  Truth of Life 
  การเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลกัธรรม เพื่อก าหนดเป้าหมายและด ารงชีวิต
ในสงัคมยคุโลกาภิวตัน์ การน าหลกัศาสนธรรมและทกัษะชีวิตไปประยกุต์ใช้ พฒันาตนเองให้มี
คณุธรรมและจริยธรรม เพื่อการด ารงตนในสงัคมอยา่งมีความสขุ  

Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying 
goal and pattern of life; Application of religious Dharma and life for self development on 
ethics and morality. 
 
GES1101      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้           3(3-0-6) 

 Information Technology for Communication and Learning 
 หลักการ ความส าคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ              

ในการสืบค้นการสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมลูสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อตา่งๆ 
และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพฒันาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Principles and importance of IT system and information system for 
retrieval; Setting information; Information usage and searching from various forms of 
resources, including electronic databases for communication development and on-line 
study. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GES1102      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                        3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life 
 บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและ

โทรคมนาคม การสง่เสริมและดแูลสขุภาพกาย สขุภาพจิต ความปลอดภยัในการใช้ยาและสารเคมี
ในชีวิตทัง้ทางด้านกายภาพ และชีวภาพท่ีมีตอ่คณุภาพชีวิต 

Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication; physical and mental health care and promotion; 
Safety on drugs and chemicals application in daily life physically and biologically. 
 
GES2201  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 

 Science and Technology for Environment 
 ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ

สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ 
ปัญหามลพิษสิง่แวดล้อม  แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management. 
 
GES2202     การคดิและการตัดสินใจ                                 3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 

หลกัการ และกระบวนการการคิดของมนษุย์  การคิดขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และ
ประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ  การใช้ข้อมูลและเหตุผลใน
กระบวนการแก้ปัญหา  มีการบูรณาการเคร่ืองมือคณุภาพร่วมกบัการคิดส าหรับการตดัสินใจใน
ชีวิตประจ าวนั 

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 
problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
GES2203 ความรู้เท่าทนัสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและ            
มีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจดัการสารสนเทศได้ตรงและ
สร้างสรรค์ ประยกุต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ 

Importance of Information data; Efficient access to information sources; 
Considerate information assessment; Creative information usage and management; 
Ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
  Mathematics for Life 
  หลกัการและวิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั นิติกรรม
สญัญา และตราสารหนีต้า่งๆ ด้วยเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอยา่งง่าย 

Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 
contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
 
GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 
  แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อเจตคติและ
พฤติกรรมนนัทนาการ การออกแบบกิจกรรมนนัทนาการอย่างเป็นระบบ และการน าเอากิจกรรม
นนัทนาการไปใช้เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตระดบับคุคล กลุม่ และชมุชน 

Concepts, theories and relationship among related factors affecting 
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; 
Application of recreational activities for developing quality of life at individual level, 
group level and community level. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PPA1101  หลักรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 

Principles of Political Science 
ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของการศกึษารัฐศาสตร์ วิธีการของรัฐศาสตร์

และความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กบัศาสตร์ทางสงัคมอ่ืนๆ ขอบเขตการศกึษาจะครอบคลมุถึง
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์โดยสงัเขป ตลอดจน ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล  
สถาบนัการเมือง กระบวนการทางเมือง อดุมการณ์ทางการเมือง และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

Meaning, background, scope of political sciences study, techniques and 
relation between political sciences and other social sciences, and scope of the study 
cover their various concepts and theories in brief inclusion of relation between the state 
and individuals of political institution, political process, political ideology and international 
relations. 
 
PPA1102     หลักรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพฒันาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร
กบัการเมือง การบริหารกบันโยบายสาธารณะ การบริหารกบัสภาพแวดล้อม กระบวนการบริหาร 
เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน         
การรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี  และ             
ความรับผิดชอบของการบริหารราชการ    

Meaning, background, scope of political sciences study, techniques and 
relation between political sciences and other social sciences, and scope of the study 
cover their various concepts and theories in brief inclusion of relation between the state 
and individuals of political institution, political process, political ideology and 
international relations.  
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PPA1103 การปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
 Thai Local Government 

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน        
โดยเน้นการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย  การศึกษาจะครอบคลุมถึงโครงสร้างการบ ริหาร
ราชการแผ่นดินโดยรวม  รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประวัติและพัฒนาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  องค์ประกอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปัญหาการปกครองท้องถ่ินไทย  ตลอดจนแนวโน้มการปกครอง
ท้องถ่ินไทยในอนาคต  

Concept of decentralization, concept of the Thai local government 
focusing on the local government of Thailand; the study covers the structure of general 
public administration of the kingdom,  the structure of the local government, its history 
and development, its internal  structure, its organizational components, its problems and 
its future trends. 

    
PPA1104 กระบวนการนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
 Public Policy Process 

แนวคิดพืน้ฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย  
ครอบคลุมขัน้ตอนการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และ       
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ บทบาทของตวัแสดงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายสาธารณะ  
ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงภาครัฐกบัตวัแสดงอ่ืนๆ 
และแนวโน้มของนโยบายสาธารณะในปัจจบุนั 

Basic concepts of studying public policy; public policy process including 
public policy making, policy implementation and policy evaluation; roles of actors 
involved in public policy process; state and non – state actor relationships and its 
impact on public policy and trends of public policy at  present. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PPA1105 หลักกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์                  3(3-0-6) 
 Principles of Law for Public Administrator 
  ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การจดัท ากฎหมาย การใช้
กฎหมาย การตีความกฎหมาย สาระส าคญัของรัฐธรรมนญู กฎหมายปกครอง กฎหมายเก่ียวกบั     
นิติกรรมและสญัญา กฎหมายท่ีเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ์ และกฎหมายเก่ียวกบัองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน                          

 General nature of laws, types of laws, enactment, enforcement, law 
interpretation, essence of constitution, laws of government, laws of juristic act and  
contract,  laws of labor relation,  and laws of local government organization.      

  
PPA1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ                                3(3-0-6) 
 Political Institutions and Constitutions 

 วตัถปุระสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนญู ชนิดตา่งๆ ของรัฐธรรมนญู ก าเนิดหรือ
การสถาปนารัฐธรรมนญู อ านาจอธิปไตยและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบง่อ านาจ
และรูปของรัฐบาลตา่ง ๆ ความเป็นกฎหมายสงูสดุของรัฐธรรมนญู สิทธิและเสรีภาพของบคุคล 
นอกจากนัน้ยงัจะศกึษาถึงลกัษณะทัว่ไปของการปกครองของไทยก่อนมีรัฐธรรมนญูโดยสงัเขป  
และองค์การปกครองตามรัฐธรรมนญูของไทย ความเก่ียวพนัระหว่างสถาบนัทางการเมือง และ
การปกครองท้องถ่ิน      

Objectives of the constitutional laws, various types of constitution, 
origin or establishment of constitution, sovereignty and democracy, divisions of power 
and features of various government, supremacy of the constitution, personal rights 
and liberty, including the brief studies on general nature of the Thai government 
precedent to constitution, government body by the Constitution of the Kingdom, 
interrelation between political institution and the local government.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PPA2107  กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 
 Administrative Law 

ความหมายและลกัษณะทัว่ไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บอ่เกิดของ
กฎหมายปกครอง หลกัพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง 
ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง  หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า            
ทางปกครอง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักระบวนการปฏิบตัิราชการของฝ่ายปกครอง รวมทัง้การจดั
ระเบียบราชการบริหาร การจดัตัง้และสถานะทางกฎหมายของนิตบิคุคลในกฎหมายมหาชน   

Meaning and general nature of administration and administrative law, its 
origin, its basic principles, its enforcement and interpretation, theories of administrative 
acts, principles of  legality of the administrative act, criteria of ruling process, ordering 
public administration and establishment and legal status of the jurist body of public 
laws.            
 
PPA3108 ระเบียบวธีิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น    3(2-2-5) 
   Introduction to Public Administration Research Methodology 

ความหมายและประเภทของการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพ   กระบวนการวิจยั   การเขียนเค้าโครงการวิจยั   การออกแบบการวิจยั   การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการวิจยั การวิเคราะห์และประมวลผล การอ่านรายงานการวิจยั การน าผลการวิจยั  
ไปประยกุต์ใช้  โดยมีการฝึกปฎิบตัิตามกระบวนการวิจยัในทุกขัน้ตอนตามหลกัจรรยาบรรณของ
นกัวิจยั              

Meaning and public administration research of quantitative and 
qualitative approaches, research methodology, research proposal, research design, PC 
program for research, analysis and processing, research report reading, research 
application, and practicum in each step by research ethics.            
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
  English for Public Administrator I 

ฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษท่ีใช้กันมากในสาขา            
รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนฝึกหัดการใช้ศัพท์และส านวนเหล่านัน้ในการเขียน การฟังและ    
การพดู                                                    

Practice to understand English vocabulary structure and idioms 
commonly used in public administration and its uses in writing, listening and speaking.                             
 
PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2   3(3-0-6) 

English for Public Administrator II 
ฝึกฝนแนวทางในการอ่านและตีความงานเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกหัด

การเขียนย่อความ  เ รียงความ  ตลอดจนอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ  ในเ ร่ืองเ ก่ียวกั บ                 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

Practices of reading and interpreting, writings, synopsis, essay and 
discussions of public administration. 
 
PLA1201 ระบบสารสนเทศต ารวจ     3(3-0-6) 
    Information System for Police 
    องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมลูส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณุลกัษณะของคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์พ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมลูผ่านอินเตอร์เน็ต การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานต ารวจ การสืบค้นระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีช่วยในการป้องกัน
อาชญากรรม ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญตัิวา่ด้วยความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 

Components of information technology; components and functions of 
computer; communication system; data for computer network; computer and 
peripherals; communication and searching through internet; development of information 
system for police management; information retrieval for crime prevention; knowledge of 
Computer Crime Act of 2008. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA1202 งานสารบรรณ        3(3-0-6) 
  Office Management   
  ความหมายของงานสารบรรณ วิธีการบันทึก การร่างหนังสือ การเขียนและ      
การพิมพ์ การก าหนดตวัเลขส าหรับใช้เป็นหนงัสือ การท าส าเนา การเสนอหนงัสือ การจ่าหน้าซอง 
การควบคมุและเร่งรัดงานสารบรรณ การเขียนรายงานการประชมุ หนงัสือราชการอิเล็กทรอนิกส์  
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ 

Definition of office management; recording methods; writing and printing; 
numbering correspondence; duplicating; outgoing correspondence; envelope 
addressing; controlling and accelerating correspondence; minutes writing; electronic 
government correspondence; regulations of the Office of the Prime Minister on Office 
Management. 
 
PLA1203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                               3(3-0-6) 
                     Human Resource Management 

ปรัชญาและแนวคิดของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ วิวฒันาการบริหารทรัพยากร
มนษุย์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ตัง้แต่การวางแผนก าลงัคน การก าหนดต าแหน่งงาน  
การก าหนดเงินเดือนและคา่ตอบแทน ไปจนถึงการเลื่อนต าแหน่ง การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่และเคร่ืองมือทางการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ตา่ง  ๆรวมทัง้แนวโน้มการการจดัการทนุมนษุย์ในอนาคต 

Human Resource Management philosophy and concepts, its evolution, 
policy, HR planning,  positioning, salary and remuneration designs, promotion, 
reinforcing morale of performances, new principles of HR management, tools to handle 
HR management applicable for both public sectors and private sectors, and future 
trends in managing human capital.   
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA1204     กฎหมายอาญา       3(3-0-6) 
  Criminal Law 
  กฎหมายอาญาลักษณะทั่วไป หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ 
เก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร  การปกครอง  การยตุิธรรม  ศาสนา  ความสงบสขุของ
ประชาชน  การก่อให้เกิดภยนัตรายตอ่ประชาชน  การปลอมและการแปลง  การค้า  เพศ  ชีวิตและ
ร่างกาย  เสรีภาพและช่ือเสียง ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลกัษณะ 1 ถึง 12 
ความผิดลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

A study of the Penal Code in general principles; 12 offences concerning 
the security of the Royal Kingdom; public administration; justice; religion; public peace; 
causes of public danger; counterfeiting and alteration; trade; sexuality; life and body; 
liberty and reputation; property according to the criminal code division 2 title 1 to 12; 
petty offences according to the criminal code division 3. 
 
PLA2205     การบริหารงานสถานีต ารวจ     3(3-0-6) 
  Police Station Administration 
  แนวคิดและหลักการบริหารงานสถานีต ารวจ รูปแบบการจัดสถานีต ารวจ 
ลกัษณะงานต ารวจ แผนและวิธีปฏิบตัิงาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการ 
การประชาสัมพันธ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัและค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

Concept and principle of police station administration; police station 
administration; police work; plan and operation; equipment; information technology; 
service providing; public relations; problems and solutions including related laws, 
regulations, and orders. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA2206 องค์การและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
                  Organization and Modern Management 
  แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัองค์การและการจดัการสมยัใหม่ ประเภทและ
ลกัษณะขององค์การ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวีธีด าเนินงานขององค์การ 
กระบวนการบริหารและการจดัการ การวางแผน การจดัองค์การ  การวินิจฉยัสัง่การ การส่งเสริม
ก าลงัใจผู้ปฏิบตัิงานและการควบคมุ แนวโน้มของการบริหารและการจดัการในอนาคต โดยเน้น
กรณีศกึษาทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

Concepts and theories of organization and modern management; types 
and characteristics of organization; power, function and responsibility; structure and 
administration management procedures; planning organization management; directing; 
encouraging employees and controlling; future trends of administration and 
management; emphasis on a case study of public and private sectors. 
 
PLA2207 ต ารวจชุมชนสัมพันธ์      3(3-0-6)                                                            

 Community Policing    
  ประวตัิความเป็นมาและความหมายของการต ารวจชุมชน ความส าคญัของงาน
ต ารวจชุมชน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับต ารวจชุมชน กิจการต ารวจกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ลกัษณะงานชมุชนสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์ การให้บริการแก่ชมุชน การมีสว่นร่วมใน
กิจการตา่งๆ ของชมุชน การศกึษาเปรียบเทียบการต ารวจชมุชนของประเทศไทยกบัตา่งประเทศ  

History and meaning of community policing; importance of community 
police work; concepts and theories of community policing; police service and public 
participation; community relations job; public relations; service to community; 
participation in community activities; the comparative studies of Thailand’s community 
policing and foreign countries. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA2208 การจัดการงานคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
 Fiscal and Budgeting Management 

ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด  และเค ร่ืองมือของนโยบายการคลังและ
การงบประมาณ  ตลอดจนศึกษาระบบการคลงั นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลงัและ
การเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร ราย รับ และรายจ่ายรัฐบาล หนีส้าธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ ระบบงบประมาณสมยัใหม่ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
ปัญหาการงบประมาณไทย 

Meaning, theories, concepts and tools of its policies for comparative 
analyses in their applications with the economic situations including the studies the 
fiscal systems, economic policies, public fiscal and finance policies, tax and duty 
system, public revenues and expenses, public debts, modern budgeting process and 
system, public begetting  techniques and analyses and its problems. 

 
PLA2209 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์     3(3-0-6) 
  Civil Law 
  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เฉพาะสาระส าคญัวา่ด้วยหลกัทัว่ไป ลกัษณะ
บคุคล ตัง้แต่สภาพบคุคล การสิน้สภาพบคุคล ความสามารถของบคุคล ภมูิล าเนา และนิติบคุคล 
สาระส าคญั ลกัษณะทรัพย์ นิติกรรม สญัญา หนี ้ละเมิด และอายคุวาม 

A study of civil and commercial codes in general principles; 
commencement and dissolution of a person; capacity; domicile and justice person; an 
essential element; things; justice acts; contracts; debt; wrongful act and periods of time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA2210 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา    3(3-0-6) 

Criminal Procedure Law 
  กระบวนการด าเนินคดีอาญา ให้ทราบหลกัทัว่ไป อ านาจสอบสวนและเขตอ านาจ
ศาล หมายเรียก และหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน          
การชนัสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 1 และภาค 2  

A study of the criminal procedure code in general principles; powers of 
inquiry officials and competency of courts; summons and criminal warrants; arrest and 
detention; imprisonment; search and provisional release; inquiry; autopsy; civil and 
penal action according to the Criminal Procedure Code Act division 1 and 2. 
 
PLA2211 การประชาสัมพันธ์ส าหรับการบริหารงานต ารวจ  3(3-0-6)                          
              Public Relations for Police Administration 

วิวัฒนาการและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มเป้าหมายและเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ขององค์การหรือ          
หน่วยงานต่าง ๆ การประยุกต์ใช้หลักการประชาสัมพันธ์ในการบริหารงานต ารวจ ตลอดจน
จรรยาบรรณของนกัประชาสมัพนัธ์ 

Public Relations for Police Administration evolutions, theories, process, 
targeted groups, tools, PR attributes in organizations or workplaces, its applications in 
the organizational administration in police administration including PR professional 
ethics. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA2301 ระบบสายตรวจ        3(3-0-6)                                                           

Patrol Officer System 
 วิวัฒนาการ ความส าคัญของสายตรวจ ทฤษฎีและประเภทของสายตรวจ         

การจดัเวลา การจดัผลดั และการจดัชดุปฏิบตัิการของสายตรวจ อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับ      
สายตรวจ การวางแผนการตรวจท้องท่ี เทคนิคการออกตรวจท้องท่ี ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด 
รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

Evaluation and importance of patrol; theories and types of patrol; time 
allocation; alternative patrol arrangement; patrol team arrangement; equipment for 
patrol; the planning of police petrol areas; area patrol techniques; DUI checkpoint; 
random checkpoints; manned checkpoints, including related laws, regulations and 
orders. 
 
PLA2302     หลักการจัดการจราจรเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
                 Principles of Traffic Management 

 ความเป็นมาและพัฒนาการของการจราจร ลักษณะการควบคุมการจราจร      
การแบ่งเขตควบคุมการจราจร ลกัษณะของผู้ควบคุมจราจร เคร่ืองหมายและสญัญาณจราจร    
การฝึกหัดสัญญาณจราจร อัตราเปรียบเทียบปรับความผิดจราจร ความส าคัญของระเบียบ 
กฎหมายวา่ด้วยการยดึรถ และใบสัง่ใบขบัข่ี 

History and development of traffic; traffic control; zone traffic control; 
characteristics of a traffic controller; traffic signs and symbols; practicing traffic sign; 
traffic violation fine rates; importance of vehicle seizure regulations and traffic tickets.  
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA2303 อาชญาวิทยา        3(3-0-6)                                                           

Criminology 
 ความหมายและขอบข่ายของงานอาชญาวิทยา ความหมายของอาชญากรรม

และผู้ ก ระท าความผิด  ทฤษฎี  สา เหตุแห่ งอาชญากรรมตามแนวคิดของนิติศาสต ร์                       
รัฐประศาสนศาสตร์ ชีววิทยา จิตวิทยา สงัคมวิทยา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ วิธีป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม และการควบคมุทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

Meaning and boundary of criminology; meaning of crime and criminal; 
theory of causes of crime according to the concept of law public administration, biology, 
psychology, sociology, political science and economics; how to prevent and suppress 
other concerned social control and also general principles in criminal procedure. 

 
PLA2304 กฎหมายต ารวจ      3(3-0-6)                          
                Police Law 

 ความส าคญัและความเป็นมาของพระราชบญัญตัิต ารวจแห่งชาติ หลกักฎหมาย
เก่ียวกับการจัดระเบียบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ยศต ารวจ และชัน้ข้าราชการต ารวจ ระเบียบข้าราชการ
ต ารวจเก่ียวกบัต าแหน่งและการบริหารงานบคุคลของข้าราชการต ารวจ เคร่ืองแบบต ารวจ กองทนุ
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

Importance and history of Royal Thai Police Act; official organization of 
Royal Thai Police; committee of the Royal Thai Police; police making board; the police 
commission; police rank and police official class; police official rule of office and 
personnel development; police uniform fund for investigation and inquiry of criminal 
case. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA3212   กฎหมายลักษณะพยาน     3(3-0-6)                      

Law of Evidence 
  ลกัษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลกัฐานของศาล ทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา 
หลกัในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลกัฐาน รวมทัง้หลกัเร่ืองพยานบอกเลา่ และพยานความเห็น 
ข้อท่ีศาลรู้เอง ข้อสนันิษฐาน และหน้าท่ีน าสืบ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ภาค 1 
ลกัษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 

The principle of taking evidence of court in both civil action and penal 
action; admissibility and inadmissibility of evidence, including hearsay evidence and 
opinion evidence, judicial notice, presumption, and burden of proof according to the 
Civil Procedure Code division 1 title 5 and the Criminal Procedure Code division 5. 
 
 
PLA3213 จริยธรรมส าหรับการบริหารงานต ารวจ    3(3-0-6)                                                  
                   Ethics for Police Administration 
  หลกัการจริยธรรมส าหรับนกับริหาร การรักษาความลบั  การเคารพในสิทธิเด็ก 
สตรี และผู้ ต้องขงั จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต ารวจ และกรณีศกึษาคณุธรรมและจริยธรรมในการปฎิบตัิหน้าท่ี 

Ethics principles for administrators; secret maintenance; the respect for 
children’s, women’s, and prisoner’s right; Ethnics for officers of General Staff Sub-
Division; police code of conduct and ethnics; moral and ethical issue in policing. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA3305   การยงิปืน       3(0-6-3)                                                               
                 Shooting 
  ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการยิงปืน กฎการใช้อาวุธปืน หลกัการ
พืน้ฐานในการยิงปืน กฎในการป้องกนัอนัตราย สิทธิและอ านาจของเจ้าพนกังานต ารวจในการใช้
อาวธุปืนตามกฎหมาย การบ ารุงรักษาอาวธุปืน ลกัษณะประเภทของอาวธุปืนท่ีใช้ในกิจการต ารวจ 
อุปกรณ์และการท างานของอาวุธปืนท่ีส าคัญ การถอดประกอบอาวุธปืนบางชนิด ฝึกพืน้ฐาน      
การยิงปืน ฝึกการยิงปืนพกตามหลกัสตูรการยิงปืนและกฎกติกา 

Background and benefit of shooting; foundation of shooting; safety rules; 
right and power of police officers in using the firearms; types of guns used in police 
work; equipment and function of main firearms including loading and unloading certain 
guns; practicing basic shooting; practicing shooting pistol according to curriculum and 
rules. 
 
PLA3306 การผลิตส่ือเพื่อการบริหารงานต ารวจ    3(3-0-6)                                                            

 Photography and Cinematography for Police Administration     
 ทฤษฎีและการปฏิบตัิในการผลิตสื่อ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกล้อง 

อปุกรณ์ต่างๆ ในการใช้กล้อง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การอดัขยายภาพ กระบวนการผลิต
ภาพยนตร์ ตลอดจนการประเมินคณุค่าภาพถ่ายเพื่อสื่อความหมาย ส าหรับใช้ในการบริหารงาน
ต ารวจ 
     Theories and practice of photography and cinematography to 
understand camera and camera peripherals; photography methods; photographic film 
developing; photographic printing; cinematographic process including photographic 
evaluation for police administration. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA3307  การต่อสู้ป้องกันตวั       3(0-6-3)                                                            

 Self Defense     
  ศิลปะการป้องกันตวัเบือ้งต้น องค์ประกอบของการต่อสู้  พืน้ฐานการเคลื่อนไหว 
การใช้วิชาการอาวธุและความรู้เร่ืองสรีรศาสตร์ในการปัดป้อง ตอบโต้ และหยดุยัง้เฉียบขาด วิชา
ป้องกนัตวัจากการจู่โจมด้วยอาวธุชนิดตา่งๆ ความสามารถในการควบคมุคนร้าย กระบวนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวให้มีความรวดเร็ว ความคล่องตวัสูง พฒันาสู่ความช านาญ
สงูสดุและตระหนกัในความปลอดภยัมากท่ีสดุ 

Introduction to self-defense; components of fighting; basic movement; 
using weapon and knowledge of physiology to avert, reprisal, and forthright restrain; 
defending from various kinds of weapons; how to charge the law breakers; ability to 
move rapidly; great physical agility; ultimate the skills and safety. 

  
PLA3308 ภาวะผู้น า       3(3-0-6)                                                                           
                  Leadership 

 หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น า ประเภทของผู้น า ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี จิตวิทยาในการเป็นผู้น า กรณีศกึษาของการใช้ภาวะผู้น าในงานฝ่ายอ านวยการ  ผู้น าตาม
หลกัธรรมาภิบาล ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
    Principles and theories of leadership; types of leader; responsibility on 
duty; leader psychology; a case study of leadership skill in General Staff Sub-Division’s 
work; leaders with good governance; change leadership. 
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA3309 การบริหารงานต ารวจ      3(3-0-6)                          
                Police Administration 

 แนวคิดและหลักการบริหาร การจัดองค์การ นโยบายและการวางแผน             
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานพัสดขุองส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

Concepts and principles of police administration; organization 
management; policy and planning; human resource management; budget management 
and material management of Royal Thai Police, including laws, regulations, and relevant 
orders. 
 
PLA3310   การรักษาความปลอดภยั     3(3-0-6)                                                               
                 Security 
  ความหมาย หลกัการรักษาความปลอดภยั ประเภทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
วิธีการรักษาความปลอดภัยต่างๆ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล ข้อมูลข่าวสารและ
สถานท่ี การถวายความปลอดภยั แผนและมาตรการในการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ระดบัใน
ประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานการรักษาความปลอดภยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
การประสานงาน รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

Definition and principle of security; types, duties, and responsibilities on 
security methods; personnel security; information security; place security; royal security; 
national and international security plans and measures; security management units and 
related units including coordination and related laws, regulations and orders. 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA3311 การปฐมพยาบาล      3(3-0-6)                                                            

 First Aids     
  ความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาล จริยธรรมในการปฐมพยาบาล 
การประเมินภาวะสุขภาพ เทคนิคการปฐมพยาบาลผู้ถูกท าร้ายร่างกาย ทัง้ในเด็ก ผู้ ใหญ่ และ
ผู้สงูอาย ุการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหต ุการส่งต่อเพื่อการรักษาและการให้ความคุ้มครองผู้ประสบ
เหตเุพื่อด าเนินการตามกระบวนการยตุิธรรม 

Definition and importance of first aids; ethnics of first aid; health 
assessment; first aid techniques to help victims such as children, adults, and elderly; 
transporting injured victim; referral; giving victim protection with the purpose of justice 
procedure. 
 
PLA3312 การฝึกแบบต ารวจ      3(0-6-3) 
  Police Training  
  การฝึกท่ีเก่ียวข้องกับงานต ารวจ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
การศึกษาหลกัการและวิธีการในการท าหน้าท่ีครูฝึก และฝึกหัดท าหน้า ท่ีครูฝึก ฝึกการใช้กระบี่ 
ฝึกหดัท าหน้าท่ีผู้บงัคบักองเกียรติยศ ตลอดจนฝึกหดัท าหน้าท่ีผู้บงัคบักองรักษาการณ์  

Training on police work; training on basic gestures and gestures with 
weapons; study the principles and procedure to be a coach; training to be a coach on 
gesture with swords; training to be the leader of Honor Guard and the Officer of Guard. 
 
PLA4214    สัมมนาทางการบริหารงานต ารวจ             3(2-2-5) 
  Seminar in Police Administration 

 กรณีศกึษาทางด้านการบริหารงานต ารวจ โดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมยัของการ
บริหารงานต ารวจ โดยเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ศกึษาในประเด็นต่างๆ    ท่ีตนสนใจ พร้อมน าข้อ
ค้นพบมาปฏิบตัิการสมัมนา ทัง้นีอ้ยูใ่นความควบคมุดแูลของอาจารย์ผู้สอน 

  Case studies of police administration concentrating its contemporary 
problems allowing students to learn various aspects of their own interests in association 
with presenting their findings in the seminars subject to their lecturers.    
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รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA4401 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
 Preparation for Co-operative Education 
  กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนตามโครงการสหกิจศึกษาในด้าน      
การรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะ      
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมใน         
การฝึกปฏิบตัิงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

 Prompt students with activities of the co-operative education project on 
attribute perception and opportunities in career; develop students on knowledge, skills, 
attitudes, motivation and proper attributes to meet the career and observation studies 
including participation of on-the-job training of the public administration. 
 
PLA4402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    2(90) 
 Preparation for Professional Experience 
  กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
ในด้านการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผู้ เรียนให้มีความรู้ ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ ผ่านการสังเกตและมีส่วนร่วมใน         
การฝึกปฏิบตัิงานในสถานท่ีจริง 
  Prompt students with activities before professional experiences in 
attribute perceptions and opportunities in career; develop students on knowledge, skills, 
attitudes, motivation and proper attributes to meet the career and observation studies 
including participation of on-the-job training of the public administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-อ) 
PLA4403 สหกิจศึกษา       6(450) 
 Co-operative Education 
  โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งฝึกงานทางด้าน     
รัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน        
โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการใน      
การแก้ไขปัญหา การบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ  
  Its development project is concentrated on public administration 
practicum in the public organizations, local administration organizations, state 
enterprises and private organizations focusing on data collections, analysis of 
organizational administration, and projecting problems solving, administration and 
attending activities of organizational administration. 
 
PLA4404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5(450) 
 Field Experience  
  การฝึกงานโดยให้ผู้ เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานภายในหน่วยงาน 
โดยให้มีสว่นร่วมในการวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ การประชมุ 
การฝึกอบรม การสร้างทีมงาน การประเมินผล  
  Field experience in public administration within public organizations, 
state enterprises and private organization focusing on data collections, analysis of 
organizational administration, and projecting problems solving, administration and 
attending activities of organizational administration e.g. meeting, training, team-building 
and evaluation and so on. 
  
 

 



 
 
 
 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
………………………………… 

 
  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถ่ินในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗  และ มีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยตามความ       
ในมาตรา  ๑๘  (๒ )  และ  (๓ )  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .  ๒๕๔๗                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตราขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑” 

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เขาศึกษาตั้งแต                  
ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  “คณะ” หมายความวา คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยการศึกษา วิทยาลัย   
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  



 ๒

  “สาขาวิชา” หมายความวา สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรแตละหลักสูตร   
  “ภาควิชา” หมายความวา กลุมของอาจารยผูสอนที่สําเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย ผูอํานวยการ
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทาคณะซึ่ง   
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําสาขาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือ
คณะที่คณบดีแตงตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ใหทําหนาที่แนะนําตักเตือน 
ใหคําปรึกษา  และแนะแนวการศึกษา  ดูแลความประพฤติ  และมีสวนรวมในการประเมิน                
ความกาวหนาในการเรียน 
  “ศูนยการศึกษา” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย         
ซ่ึงอาจเรียกวาวิทยาลัย ศูนยการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นก็ได 
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําส่ัง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัย 
  

หมวด ๑ 
การรับเขาศึกษา 

 
 ขอ ๖ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเขาเปนนักศึกษา 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาขึ้นไป  เวนแต
หลักสูตรศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเทา  
                  สําหรับนักศึกษาตางชาติตองสําเร็จการศึกษาตามวรรคแรกเชนกัน  
  (๒) เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
วิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  (๓) ไมเปนผูถูกคัดชื่อออก หรือไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 



 ๓

  (๔) ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปน
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๕) มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย 

(๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวใหสภาวิชาการเปนผูพิจารณา           
วาเห็นสมควรใหรับเขาศึกษา  

 ขอ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเปนนักศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือ
ใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
  (๒)  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู สํา เร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามประกาศหรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
  (๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
รับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนเต็มเวลา 
  (๒)  นักศึกษาไม เต็มเวลา  หมายถึง  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนเรียน
สมทบ และ/หรือการทําวิจัยโดยไมมีสิทธิ์รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๙ การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  (๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยเห็นวามีวิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย  

(๒) คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอนยาย 
  (ก) มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ และไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา        

มากอนแลว  
   (ข) มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย        
ไมนอยกวา ๒.๐๐ 
   (ค) มีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ใหนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมดวย 



 ๔

  (๓) การขอโอนยายเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือตองปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสงถึง
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนเปดการศึกษา 
   (ข) ติดตอขอใหสถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสงระเบียนแสดงผลการเรียน
และรายละเอียดเนื้อหารายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัย 
  (๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/
หรือภาควิชาที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๑๐ การเทียบรายวิชา ชุดวิชา  กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต 
รายวิชาหรือชุดวิชาใหเปนไปตามหมวด ๗  การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา
ในระบบ

  ขอ ๑๑ การศึกษาปริญญาตรีที่สอง 
  (๑) นักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมได 
  (๒) นักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดย
สงถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน  กอนเปดการศึกษา 
  (๓) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขาศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชา
และ/หรือภาควิชาที่เกี่ยวของ 
  (๔) ใหนักศึกษาไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาเปนปริญญาที่สอง 
  (๕) ใหนักศึกษาดําเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือชุดวิชา
เรียนและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอ ๑๐  เพื่อใชจัดแผนการศึกษาใหม โดยการแนะนําของ
สาขาวิชาและ/หรือภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาที่โอนหนวยกิตไมได และ/หรือไมไดอยูในแผนการ
เรียนใหตัดออกโดยความเห็นชอบของคณบดี  

             ขอ ๑๒ การรายงานตัวเปนนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 



 ๕

หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ขอ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน ๓ รูปแบบ 
  (๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบดวย 
   (ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เปนการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใชระบบ
ทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
                        มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใชระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาค
ไดดังนี้ 

             ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ                 
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห 
             ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ                 
๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห 
             ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถึงปการศึกษา
สุดทายที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไมนําภาคการศึกษาฤดูรอนในปการศึกษานั้นมารวม 
สวนนักศึกษาภาคพิเศษใหนําภาคการศึกษาฤดูรอนมารวมดวย 
                         หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จํ าเปนตองเปดสอนใน              
ภาคการศึกษาฤดูรอนเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม กรณีศึกษา
หรือเปนไปเพื่อประโยชนของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเสมือนวาเปน
สวนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

 (ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดใน 
วันหยุดสุดสัปดาห หรือ เปดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยใชระบบ ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ        
กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอน มีเวลาศึกษาไมนอยกวา ๘ สัปดาห โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวนหนวยกิตเปนสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการ
บริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นใหถือเปนภาคการศึกษาปกติ 
  (๒) การจัดการศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการ



 ๖

จัดการศึกษา การสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองตามความสมัครใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ 
สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ ซ่ึงรายละเอียดใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบงออกเปนรายวิชา หรือ
ชุดวิชาที่กําหนดเนื้อหามากนอยตามจํานวนหนวยกิต  ดังนี้ 
  (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการบรรยายหรืออภิปรายปญหา       
ไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 
  (๓) การฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใช เวลาฝกไมนอยกวา ๔๕  ช่ัวโมงตอ         
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค                                 
  (๔) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเร ียนอื ่นใดตามที ่ได ร ับมอบหมาย           
ที ่ใชเวลาทําโครงการหรือกิจกรรมนั ้นๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั ่วโมงตอภาคการศ ึกษาปกติ             
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นที่มิใชระบบทวิภาคจะแสดง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบ
ทวิภาคไวในหลักสูตร 
  (๕ )  ในกรณีที่ ไมสามารถใช เกณฑตามขอ  (๑ )  (๒ )  (๓ )  และ  (๔ )  ได                     
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาไดตามความเหมาะสม  แตจะตองใชเวลา
ศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา เทากับ  ๑  หนวยกิต              
ระบบทวิภาค 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียน 

 
 ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแตละภาคการศึกษาโดย
มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให
เปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล โดยถือขอปฏิบัติในการลงทะเบียนดังนี้ 
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  (๑) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย     
การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
  (๒) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหกระทําไดภายในระยะเวลา        
เพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือชุดวิชาเทานั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระทํามิได 
  (๓) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกําหนดระยะเวลา เพิ่ม - ถอน กระทําได
โดยขอยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชา แตตองกระทํากอนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห 
  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือ
จํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งได 
  (๕) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ 
พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาตอมหาวิทยาลัยแลว 
  (๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ 
   (ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา       
๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และ    
ไมเกิน ๑๕ หนวยกิต การลงทะเบียนที่นอยกวา ๙ หนวยกิต ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (ข) ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาในระบบภาคปกติและภาคพิเศษ
ลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๐ หนวยกิต  
   นักศึกษาภาคปกติที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา               
๒๒ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิต ในภาคการศึกษาฤดูรอน และ
นักศึกษาภาคพิเศษที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกวา ๑๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ หรือเกินกวา ๑๐ หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ แตทั้งนี้ตอง
ไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
   (ค) สําหรับนักศึกษาไมเต็มเวลา การลงทะเบียนใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๘) การลงทะเบียนการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๙) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกวา ๑ สาขาวิชา หรือไดรับ
อนุญาตใหศึกษาไดมากกวา ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได โดยใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  (๑๐) การลงทะเบียนที่ ผิดเงื่อนไข  ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ           
และรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W  



 ๘

(๑๑) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ขอตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชา  
ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระคาธรรมเนียมตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 
  (๑๒) การเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากับรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ เพื่อ
เพิ่มเติมความรูได หากผูสอนและคณบดีที่รายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยูอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษร โดยขอคิดผลการศึกษาได ๓ ประการ 
                                         (ก)  คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน A,  A-,  B+,  B,   B-,  C+, C,    
C-,  D+,  D,  D- และ F ในกรณีนีใ้หนําหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวชิามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
                                         (ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเปน S,U ในกรณีทีน่ักศึกษา   
สอบไดผลการศึกษา U นักศกึษาไมตองเรยีนซํ้า 
                                         (ค) การใหผลการศึกษาเปน V  
               (๑) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ  V ไดตอง                    
ไมมีการปฏิบัติ 
               (๒) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V จะนําไปเปนวิชา
บังคับกอน (Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาตอเนื่องไมได 
               (๓) มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาแบบ V แตจะลงในใบรายงานผลการศึกษาเปนอักษร V เมื่อผูสอนตรวจสอบเห็นวามีเวลาเรียน
เพียงพอ 
               (๔) นักศึกษาไมจําเปนตองสอบ หรือทํากิจกรรมในรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V  
                   (๕) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาตางประเทศ     
แบบ V ไมได 

 
หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 ขอ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  (๑) มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนภาคการศึกษาละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อทําการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดทายแลว 
ใหถือวาการเรียนการสอนนั้นสิ้นสุดลง 



 ๙

  (๒) นักศึกษาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ของเวลาเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ทั้งนี้เวนแตอาจารยผูสอนจะพิจารณาให
สิทธิ์นั้น 
  ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะไดรับ
ระดับคะแนน F หรืออักษร U  
  (๓) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับคะแนนและคาระดับคะแนนในการวัดและ
ประเมินผลโดยแบงระดับคะแนนเปนอักษรแสดงผลการศึกษา  ๑๒ ระดับ เวนแตรายวิชาหรือชุด
วิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U เปนระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา คาระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม ๔ 

 A- ดีเยีย่ม ๓.๗๕ 
  B+ ดีมาก ๓.๕๐ 

B ดี ๓.๐๐ 
 B- คอนขางดี ๒.๗๕ 
  C+ ปานกลางคอนขางดี ๒.๕๐ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ 
 C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ 

  D+ คอนขางออน ๑.๕๐ 
D ออน ๑.๐๐ 
D- ออนมาก ๐.๗๕ 
F ตก ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (๔) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมมี
ระดับคะแนน หรือนักศึกษารองขอตอมหาวิทยาลัยกอนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ        
ตามขอ ๑๕ (๑๓) ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไมมีระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษารายวิชาหรือ
ชุดวิชานั้นดวยอักษร ดงันี้ 
             อักษร       ผลการศึกษา 
                 S          ผลการศึกษาเปนที่พอใจ (Satisfactory) 
                 U          ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)              

สอบไมผาน 



 ๑๐

                            (๕) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิไดประเมินผลการศึกษา 
หรือไมมีการประเมินผล ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 
                                        อักษร   ผลการศึกษา 
                  I  ไมสมบูรณ (Incomplete) 
                                      V  ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง (Visiting)   
                 W       ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
                  P     การเรียนการสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 
           (๖) อักษร I  เปนสัญลักษณแสดงวาการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้น      
ยังไมสมบรูณ การใหอักษร I   ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระทําไดในกรณี 
   (ก) นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นไดดวย
เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานแสดง 
   (ข) อาจารยผูสอน และ/หรือหัวหนาสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือ      
ชุดวิชาใดเห็นควรรอผลการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
   นักศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อแกอักษร I เปนคาระดับคะแนน หรือ
อักษร S หรือ U กอนสอบปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยสองสัปดาห หากพน
กําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เปนระดับคะแนน  F หรืออักษร U  
  (๗) อักษร P  เปนสัญลักษณแสดงวารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไมมีการวัดผล
ประเมินผล ในภาคเรียนที่ลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ใหใชเฉพาะบางรายวิชา
หรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลแลว ทั้งนี้ไมเกินวันสุดทายของ
กําหนดการสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนด
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P  เปน ระดับคะแนน F หรืออักษร U 
  (๘) อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา 
   (ก) นักศึกษาไดยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไข
กําหนดเวลา 
   (ข)  การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขเปนโมฆะ 
   (ค)  การเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารยผูสอน      
ในกรณีของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบรวมฟง 
                                            (ง)  นักศึกษาถูกสั่ งพั กการศึกษาหรือถูกใหออก  หรือถูกไลออก                       
ในภาคการศึกษานั้น 
   (จ) นักศึกษาลาออกกอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น   



 ๑๑

  (๙) รายวิชาหรือชุดวิชามีผลประเมินเปนอักษร S, U, I, P, V, และ W                  
จะไมถูกนํามาคํานวณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๑๐) การนับหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาไดระดับคะแนน A,   A-,   B+,   B,  B-, 
C+,   C,   C-,  D+,   D,   D-, และอักษร S  จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเปนหนวย
กิตสะสม โดยไมรวมรายวิชาหรือชุดวิชาที่ตองเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับความรูตามมติคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
   (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกวาหนึ่งครั้งใหนับ
หนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว และใหนับเฉพาะครั้งสุดทาย ยกเวนรายวิชาหรือชุดวิชา               
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซ้ําได และนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา ๑ คร้ังใหนับหนวยกิต
สะสมไดทุกครั้ง 
    (ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่ เทียบเทากันใหนับ    
หนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเทานั้น 
  (๑๑) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิตประจํา   
ภาคการศึกษาและคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
และมีการวัดผลเปนระดับคะแนน 
  (๑๒)  ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่แตละหลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว นักศึกษาจะตองเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวชิานัน้
ซํ้าอีกจนไดระดับคะแนนเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
  (๑๓) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เปนการชั่วคราว อาจขอโอนหนวยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 
  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น
จะตองมีจํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเทากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
คุณภาพและมาตรฐาน หากไมเปนไปตามนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และ
คณะที่นักศึกษาสังกัด 
  (๑๔) การหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  

คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
คิดเปนเลขทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ รายวิชาหรือชุดวิชาที่ผลการศึกษาเปน I ไมนําหนวยกิต
มารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันแลวหารดวยผลบวกของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา        



 ๑๒

(๑๕) การเรียนซํ้า 
   (ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับระดับคะแนน D นักศึกษาอาจขอเรียน
รายวิชาหรือชุดวิชานั้นซ้ําได เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
   (ข) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาที่        
ไมพอใจ (U) ซ่ึงเปนรายวิชาหรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ตองเรียนซํ้าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นน
จนกวาจะสอบผาน 
   ในกรณีที่มีความจําเปนตองเรียนวิชาอื่นแทน จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 
  (๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแลว มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง 
๒.๐๐ อาจขอเรียนซ้ํารายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรียน
รายวิชาหรือชุดวิชาตางสาขาวิชา หรือตางคณะซึ่งไมเคยเรียนมากอนได ในกรณีที่เรียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาตางคณะจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีที่อํานวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นกอน 
  (๑๗)  การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา 
   (ก)  คณบดีเปนผูอนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติ
ของนักศึกษาภายในคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
   (ข) ใหคณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะ
ใหสภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษาปกติ 
 

หมวด  ๕ 
การลา การยายสาขาวชิา และการพนสภาพ 

 
 ขอ ๑๗ การลา  
  (๑) การลาไมเขาชั้นเรียน นักศึกษาที่มีกิจจําเปน หรือปวยไมสามารถเขาชั้นเรียน
ในชั่วโมงเรียนไดจะตองยื่นใบลาตออาจารยผูสอน แตถาลาติดตอกันตั้งแต ๗ วันขึ้นไป ใหยื่น
ใบลาตามแบบที่คณะกําหนดผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตตออาจารยผูสอน 
  (๒) การลาพักการศึกษา 
   (ก)  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
      (๑)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 
      (๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
      (๓)  เจ็บ ปวย หรือประสบอุบัติเหตุ 



 ๑๓

      (๔ )   ไมไดลงทะเบียนรายวิชา  หรือชุดวิชา เรี ยน  หรือ
ลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกรายวิชาหรือทุกชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมไดรับ     
อักษร W 
      (๕)  เหตุผลอ่ืนๆ ที่คณะเห็นสมควร 
   รายวิชาที่ไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักจะไม
ปรากฎในทะเบียนผลการศึกษา 
   (ข) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหมไมมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาใน       
ภาคการศึกษาแรก เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 
   (ค) นักศึกษาที่มีความประสงคจะลาพักการศึกษา ตองยื่นใบลาตามแบบ
ของมหาวิทยาลัย  พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา
และ/หรือภาควิชา ถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ  
   สําหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง และ/หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต ๒๐  ป
ขึ้นไปสามารถลาพักการศึกษาไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
   (ง) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา  หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่ง       
ภาคการศึกษาปกติ หรือมากกวา ตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกติ 
   (จ) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลา
ศึกษา 
  (๓) การลาออก นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกใหยื่นใบลา พรอมหนังสือยินยอม
จากผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

                ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา  
  (๑)  การยายภายในคณะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไขตามประกาศ
ของคณะ 
  (๒)  การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไขในประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  (๓)  การยายสาขาวิชาทั้งภายในคณะและ/หรือตางคณะจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว 
  (๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดเรียนแลวทั้งหมดใหโอนผลการเรียนทุกรายวิชาหรือ
ชุดวิชาและนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย 
  (๕) นักศึกษาที่ไดยายสาขาวิชาแลว ตองดําเนินการโอนผลการเรียนรายวิชาหรือ
ชุดวิชาที่ไดเรียน 



 ๑๔

  (๖) การยายสาขาวิชาทั้งในคณะและตางคณะจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม
การมอบตัวเขาเปนนักศึกษาใหมและไดรับรหัสนักศึกษาใหมแลว 
  นักศึกษาที่ไมไดรับการพิจารณาใหยายสาขาวิชาที่ขอยายจะลงทะเบียนตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชาเอกนั้นเพื่อนํามาอางเปนเหตุผลในการขอยายเขาสังกัดสาขาวิชานั้นๆ 
ภายหลังมิได 

                  ขอ ๑๙ สาเหตุในการพนสภาพนักศึกษา 
                  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒) ลาออก และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว 

(๓) โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
  (๔) ไมมาลงทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได       

ลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ   
                           อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่พนสภาพกลับเขามาเปนนักศึกษาใหมไดเมื่อมี
เหตุผลอันสมควร โดยชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมการขอคืน
สภาพนักศึกษา แตตองขอคืนสภาพนักศึกษาภายใน ๒ ป นับจากวันที่นักศึกษาพนสภาพนักศึกษา 
  (๕)  ถูกลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยวินัย
นักศึกษา 
  (๖) ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๗) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (๘)  การพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑการวัดผล 
            (ก) นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุดังตอไปนี้ 
         (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  
ต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่สอง นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
    (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา  ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับตั้งแตเร่ิม
เขาศึกษา 
    (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตมีคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐  



 ๑๕

    (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร 
๔ ป เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ป และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
                                   (ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยเหตุตอไปนี้ 
                (๑) ผลการประเมินผลการศึกษาไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
ต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ ๓ นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
                (๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ นับตั้งแตเร่ิม   
เขาศึกษา 
                (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตยังมีคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๘๐  
                (๔) ใชเวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป   
เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
  (๙)  ใชหลักฐานปลอม หรือแจงความเท็จ หรือปกปดความจริงในการพิจารณา
รับเขาเปนนักศึกษา  

ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแลว แตไดรับคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
ต่ํากวา ๒.๐๐ จะไดรับอนุญาตใหลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาเพิ่มเติมตอไป  ถาคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา ๒.๐๐ ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา  

            ขอ ๒๑ การพนสภาพนักศึกษา 
            (๑) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้  เมื่อส้ินภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ   ผลการศึกษาใน               
ภาคการศึกษาฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ลงทะเบียน ยกเวนผูที่จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน 
                        (๒) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ใหงานทะเบียนและวัดผลหรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษา
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้เมื่อส้ินภาคการศึกษาทุกภาค 
 
 
 



 ๑๖

หมวด ๖ 
การเสนอใหสําเร็จการศึกษา 

 
  ขอ ๒๒ การขอสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตร
กําหนดดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ ๒๓ ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้  
  (๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๙ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา  และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        (๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา  และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการศึกษาภาคปกติ  ไมกอน ๖ ภาคการศึกษา สําหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  (๔ )  หลักสูตรปริญญาตรี  ซ่ึ งมี ลักษณะแตกต างจาก   (๑ )  (๒ )  และ  (๓ )                       
ใหมหาวิทยาลัยทําเปนประกาศเกี่ยวกับเวลาสําเร็จการศึกษา และตองมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะ
ของการศึกษาปริญญานั้น 

 ขอ  ๒๔  เกณฑการสําเร็จการศึกษา  ผูที่ สํา เร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี              
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (๑)  สอบไดในรายวิชาหรือชุดวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุด
วิชาและเงื่อนไขที่กําหนดของสาขาวิชานั้น 
  (๒) ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและคาระดับคะแนนสะสม
เฉล่ียในวิชาเอกไมต่ํากวา ๒.๐๐ และไมมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดคาระดับคะแนนเปน I หรือ P  
  (๓) ไมมีคาธรรมเนียมตางๆ หรือเงินอื่นๆที่คางชําระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
  (๔)  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดีอันเปนเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษา โดยมติคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๕) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



 ๑๗

 ขอ ๒๕ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามขอ ๒๔ จะไดรับเกียรตินิยมตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาปกติของ
หลักสูตรนั้น ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนลาพักการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
  (๒) ไมเคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไดรับระดับคะแนนต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเทา  

(๓) ไมถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๔) นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาและโอนหนวยกิตรายวิชาหรือชุดวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม 
  (๕) นักศึกษาผูที่จะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป 
  (๖) นักศึกษาที่จะไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองตองไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไดถามี
คุณสมบัติตามเกณฑการใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถวนทั้งสองตอน คือ 
เมื่อศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และเมื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 ขอ ๒๖ การใหปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๒๔ และ
ขอ ๒๕ ซ่ึงสมควรไดรับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการเพื่อ
นําเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเขาสูการศึกษาในระบบ 

 
 ขอ ๒๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
  (๑)  ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไข
การรับเขาเปนนักศึกษา 



 ๑๘

  (๒ )  ผู ขอ เที ยบโอนผลการ เ รี ยนต อ ง เป นห รือ เคย เป นนั กศึ กษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสูตรที่ สํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง 
  (๓) มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ของผูขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได 

 ขอ ๒๘ หลักเกณฑการเทียบความรูและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ 
  (๑) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตาม
กฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหนวยกิต ใหบันทึกผลการเรียนเปน S  
  (๒) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่ขอเทียบ 
  (๓) เปนรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่สอบไลได          
ไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือ คาระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
  (๔) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาและ
โอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
  (๕)  รายวิชาหรือชุดวิชา   กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชาที่ เทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา 
  (๗) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยจะเทียบโอนนักศึกษา
เขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตร   
ที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

 ขอ ๒๙ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาในระบบซึ่งไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย        
เขาสูการศึกษาในระบบ 
  (๑)  การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือชุดวิชา   กลุมรายวิชาหรือ            
กลุมชุดวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
  (๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชาหรือชุดวิชา         
กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา และเกณฑการตัดสินของการประเมินแตละวิธีใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 



 ๑๙

  (๓) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือคาระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชา กลุมรายวิชาหรือ
กลุมชุดวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนนและไมนํามาคิดคาระดับคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณ
คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย 
  (๔) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน 
  (๕) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา  กลุมรายวิชาหรือกลุมชุดวิชา จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาในระบบซึ่งไมมีองคกรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรระดับ           
ปริญญาตรีที่ขอเทียบ 
  (๖) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ ปการศึกษา
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  

 
หมวด  ๘ 

การจัดการศึกษาที่ศูนยใหการศึกษา 
 
 ขอ ๓๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนยใหการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยได โดย
จัดทําเปนโครงการ และใหแสดงขอมูล ความตองการ ศักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปด
สอนและการบริหารจัดการโครงการ ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ   
สภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๓๑ ใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนยใหการศึกษา ดังตอไปนี้ 
(๑)  การประชาสัมพันธศูนยใหการศึกษา 

  (๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนยเครือขายระยะใกล ระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
  (๓) การใหบริการผานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยเครือขาย
ขอมูล ศูนยการเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควา        
หาความรูดวยตนเอง และอาจจะจัดการเรียนการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษา
ทางไกลก็ได 

 ขอ ๓๒ ศูนยใหการศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ  



 ๒๐

 ขอ ๓๓ การบริหารศูนยใหการศึกษา ใหมีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
บริหารประจําศูนยใหการศึกษา   
  (ก) คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๑ คน  ประกอบดวย 
   (๑) อธิการบดีเปนประธานกรรมการ  
   (๒) รองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
   (๓) คณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ 
   (๔) หัวหนาศูนยใหการศึกษา คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
   (๕) ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ  
   (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (ข) คณะกรรมการบริหารประจําศูนยการศึกษา ประกอบดวย ประธานศูนย       
ใหการศึกษา  เปนประธานกรรมการ  และใหอธิการบดีแตงตั้ งบุคคลที่ เห็นสมควรเปน
กรรมการบริหารงานและเลขานุการในแตละแหงตามความเหมาะสม จํานวนไมเกิน ๖ คน 
  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยตาม
คําแนะนําของประธานศูนยใหการศึกษา 
  ประธานศูนยใหการศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอใหอธิการบดี
แตงตั้งบุคคลผูทําหนาที่รองประธานศูนยใหการศึกษา หรือไมก็ได และใหอธิการบดีแตงตั้ง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานฝายตางๆ เทาที่จําเปน โดยออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยของแตละศูนย             
ใหการศึกษา 
  คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา        
มีวาระการดํารงตําแหนงสองป ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือก
กรรมการใหมดํารงตําแหนงแทนเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารง
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหกสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

 ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑)  วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒) ควบคุม ดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา 
  (๓) ใหคําปรึกษา สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหาร
ประจําศูนยใหการศึกษา 
  (๔)  ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ 
  (๕)  อนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใชในการบริหารการศึกษาของศูนยใหการศึกษา 
  (๖)   อนุมัติผลการศึกษา 



 ๒๑

  (๗)  แตงตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เร่ืองหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการอํานวยการ 

 ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการบริหารประจําศูนยใหการศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  (๑)  บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนยใหการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ 
  (๒) บริหารงานวิชาการของศูนยใหการศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล        
ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ  
  (๓) เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพื่อเสนอตอ
มหาวิทยาลัย เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

 ขอ ๓๖ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ วิทยากร และผูทรงคุณวุฒิ      
ที่ทําหนาที่สอน บรรยาย ฝกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนยใหการศึกษา           
แตละแหง ตามมาตรฐานและระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด 

 ขอ ๓๗ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 
  (๑)  พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเครือขายระยะใกลระยะไกล ใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
  (๒)  การใหบริการผานสํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศนูยเครือขายขอมูล 
ศูนยการเรยีนรูทางอิเลคทรอนิกส และสิ่งอาํนวยความสะดวกแกนักศึกษา เพื่อคนควาหาความรู   
 
            ประกาศ ณ วนัที่   ๒๘   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

     
                    ( นายกร  ทัพพะรังสี) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน  

พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  (ตอเนื่อง  ๒  ป)  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสามารถติดตอสื่อสาร   
กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง
ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 
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๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๕  ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๘๐  
หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๘ 
ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๔  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๖  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวนและใหระบุ   
คําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

 ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง  ผูอื่น  และสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน 
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
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ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  อาจไดรับ 
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ท้ังนี้  
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว  เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  
ดังนี้ 

  ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๘๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๑๑๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
รวมไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต 
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต 

 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
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มาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕  คน  
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  ๒  คน  ท้ังนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร 
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป  ๕  ป  และไมนอยกวา  ๖  ป)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ป)  หรือเทียบเทา  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต  และไมเกิน  ๒๒  
หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียน 
ไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้ 

 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน   
เรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
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 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน  
ไมเต็มเวลา 

 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 

แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  ท้ังนี้  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล  
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียนครบ 
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

๑๓. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 















ข้อมูลเปรียบเทยีบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 

ส าหรับเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

กรรมการประจ าคณะ สาขาวชิา 
- ขอให้แก้ไขข้อความหน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญาของ
หลกัสตูร  
     “วิชาการด ียทุธวธีิเดน่ เน้นคณุธรรม สูต่ ารวจมือ
อาชีพ” 

- ด าเนินการแก้ไขปรัชญาของหลกัสตูรแล้วเป็น  
    “ซื่อสตัย์สจุริต ส านกึในหน้าท่ี เป็นท่ีศรัทธา  
บริการประชาชน” 

- ขอให้แก้ไขข้อความหน้า 6 ข้อ 1.3.1-1.3.4 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร โดยควรปรับจากค าวา่ 
“ผลิต” เป็นค าวา่ “พฒันา” 
     1 . 3 . 1  ผลิตบัณฑิต ท่ี มีคุณธรรม  จ ริยธรรม 
บุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.3.2   ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางวิชาการ
และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการบริหารงาน
อ านวยการต ารวจท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
และมีเทคนิคด้านบริหารองค์การ  บริหารบุคคล 
บริหารการคลงัและงบประมาณ ตลอดจนการบริหาร
แผนและโครงการ  
     1.3.3  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใน  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการบริหารงานอ านวยการต ารวจ  
     1.3.4  ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะในการวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเ ม่ือต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ตา่งๆ  

 

- ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยปรับจาก ค าวา่ “ผลิต”   
เป็นค าวา่ “พฒันา” 
    1.3.1  พัฒนาบัณฑิตท่ี มีคุณธรรม จ ริยธรรม 
บุคลิกภาพดี มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.3.2   พฒันาบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางวิชาการ
และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการบริหารงาน
อ านวยการต ารวจท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
และมีเทคนิคด้านบริหารองค์การ  บริหารบุคคล 
บริหารการคลงัและงบประมาณ ตลอดจนการบริหาร
แผนและโครงการ  
     1.3.3  พฒันาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการบริหารงานอ านวยการต ารวจ  
     1.3.4  พัฒนาบัณฑิตท่ีมีทักษะในการวิเคราะห์
สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและ
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเ ม่ือต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ตา่งๆ  

 



 

 

 

กรรมการประจ าคณะ สาขาวชิา 
- ขอให้ปรับวิชาจริยธรรมส าหรับการบริหารงาน
อ านวยการต ารวจ จากเดิมอยูใ่นหมวดวชิาเลือก
เปลี่ยนเป็นหมวดวิชาบงัคบั และปรับวิชาระบบ     
สายตรวจ จากเดิมอยูใ่นหมวดวิชาบงัคบัเปลี่ยนเป็น
หมวดวิชาเลือก 

- ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยปรับวิชาจริยธรรมส าหรับ   
การบริหารงานอ านวยการต ารวจ จากเดิมอยูใ่นหมวด
วิชาเลือกเปลีย่นเป็นหมวดวิชาบงัคบั และปรับวิชา
ระบบสายตรวจ จากเดิมอยูใ่นหมวดวิชาบงัคบั
เปลี่ยนเป็นหมวดวิชาเลือก 

- ปรับเพิ่มค าอธิบายรายวิชาในหน้า 69  วิชา 
กฎหมายอาญา โดยเพิ่มค าวา่ “กฎหมายอาญา
ลกัษณะทัว่ไป” ในตอนแรกของค าอธิบายรายวิชา 

 

- ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยปรับค าอธิบายรายวิชา
กฎหมายอาญาดงันี ้ 
     กฎหมายอาญาลกัษณะทัว่ไป หลกัเกณฑ์ความผิด

เฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ เก่ียวกับความมั่นคงแห่ง

ราชอาณาจกัร  การปกครอง  การยตุิธรรม  ศาสนา  

ความสงบสขุของประชาชน  การก่อให้เกิดภยนัตราย

ตอ่ประชาชน  การปลอมและการแปลง  การค้า  เพศ  

ชีวิตและร่างกาย  เสรีภาพและช่ือเสียง ทรัพย์ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 

ความผิดลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 

 



 

 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. พ.ต.อ. พงษ์สนัต์  คงตรีแก้ว  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์  
3. สงักดั คณะต ารวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
4. คณุวฒุ ิ(เรียงตามล าดบั) 
ระดับปริญญา           สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
         ร.ม.  รัฐศาสตร์                 2529    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                      
         รป.บ.        รัฐประศาสนศาสตร์                 2522      โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  
5. ผลงานทางวิชาการ  
 การวิจัย 
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2553). การปรับปรุงพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522.           
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2551). การบงัคบัใช้กฎหมายตอ่ผู้บงัคบัข่ีท่ีน ายางรถยนต์เสื่อมสภาพมาใช้บนท้องถนน.                  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2551). ปัญหาด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร.  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. (2542). การจดัการจราจรในกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษาเฉพาะกรณีงานในหน้าท่ี

รับผิดชอบของรองสารวตัร. 
 การแต่งต ารา 
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. การตรวจจบัความผิดจราจร.                  
พงษ์สนัต์ คงตรีแก้ว. การจดัการจราจร. 
 
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
 - คณะท างานปรับปรุงหนังสือคู่มือการท างานเจ้าหน้าท่ีต ารวจของกองบงัคบัการต ารวจจราจร 
สมยั พล.ต.ต.อดลุย์ แสงสงิแก้ว เป็นผู้บงัคบัการต ารวจจราจร 
 
7. ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 - รองคณบดี คณะต ารวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 - ศาสตราจารย์ (สบ.5) ภาควิชาการบริการสงัคม โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 
 
 

 



 

 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นายเลอภพ โสรัตน์  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.  
3. สงักดั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
4. คณุวฒุ ิ(เรียงตามล าดบั) 
ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 นศ.ม. นิเทศศาสตร์ 2547 มหาวิทยาลยัรังสติ 
ค.บ. พลศกึษา 2530 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
5. ผลงานทางวิชาการ  
 การวิจัย 
เลอภพ โสรัตน์. (2554). บทบาทสื่อมวลชนกบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองไทย. 
เลอภพ โสรัตน์. (2547). การวิเคราะห์การน าขา่วสารการกีฬาไปใช้ประโยชน์ของผู้ มีอ านาจวงการกีฬา
 ประเทศไทย.      
 
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
 - หวัหน้าสื่อมวลชนไทยในการแข่งขนัโอลมิปิกเกมส์ ปี ค.ศ. 2000 และ 2004 
 - คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ ในคณะกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติในประเทศไทย 
 - อนกุรรมการในสมาพนัธ์หนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 - อนกุรรมการในสภาการหนงัสือพิมพ์แหง่ชาติ 
 - กรรมการบริหารสถาบนัวทิยาการโอลมิปิกไทย 
 - คณะกรรมการการบริหารโครงการพฒันากีฬาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 - เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 - คณะอนกุรรมาธิการวิสามญัร่างพระราชบญัญตัิสารต้องห้ามทางการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร 
 
7. ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 - ท่ีปรึกษา/ผู้ ช านาญการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ                       
การท่องเท่ียวและกีฬา ของสภาผู้แทนราษฎร  
 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 



 

 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. วา่ท่ี ร.ต. อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3. สงักดั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
4. คณุวฒุ ิ(เรียงตามล าดบั) 
ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

  รป.ม. นโยบายสาธารณะและ                  
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2556 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ร.บ. การปกครอง 2555 มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
  รป.บ. การบริหารภาครัฐและเอกชน 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

5. ผลงานทางวิชาการ  
 การวิจัย 
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2556). การน าพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ : 
 กรณีศกึษาพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร. 
 การวิจัยร่วม 
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2556). การศึกษาการแสวงหารูปแบบการพัฒนาและการปกครองท้องถ่ินท่ี
 เหมาะสมกบัจงัหวดัระยอง.  
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2555). การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานกิจการ ยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม.              
 พ.ศ. 2555 – 2558.   
อนนัต์  สิทธิวฒันานนท์. (2555). การศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพหลกัสตูรการฝึกอบรมบคุลากรในกระบวนการ
 ยตุิธรรม.       
อนนัต์  สทิธิวฒันานนท์. (2555). การประเมินมาตรการเร่งดว่นตามยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด.  
อนนัต์  สิทธิวฒันานนท์. (2555). การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการรับรู้ของประชาชนตาม
 แผนยทุธศาสตร์ พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด.  
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2555). การประเมินประสิทธิผลภาพรวมการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแผน
 ยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด. 
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2555). การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
 ยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด.  
อนันต์  สิทธิวัฒนานนท์. (2554). การประเมินผลการด าเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
 ยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือประจ าปี พ.ศ. 2554 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะ              
 ยาเสพติด กองทพัภาคท่ี 3.  



 

 

6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
 - ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิจยั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 - กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร คณะกรรมการเฉพาะกิจจงัหวดัและท้องถ่ินจดัการตนเอง สมาคม
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแห่งประเทศไทย  
 
7. ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 - ผู้ช่วยคณบด ีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางสาวเพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
3. สงักดั คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
4. คณุวฒุ ิ(เรียงตามล าดบั) 
ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปร.ด. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 2555 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ศศ.บ. ภาษาไทย 2530 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
5. ผลงานทางวิชาการ  
 การวิจัย 
เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ. (2555). รูปแบบการพฒันาความฉลาดทางสงัคมของพนักงาน บริษัท จ ากัด 
 (มหาชน) ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจสื่อสารมวลชนในประเทศไทย. 
เพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ. (2549). การบริหารองค์การธรุกิจสิง่พมิพ์. 
 การวิจัยร่วม 
เพชรยพุา บรูณ์สริิจรุงรัฐ. (2557). ตามหาวรรณกรรม 1 เขต 1 วรรณกรรมกรุงเทพมหานคร. 
 
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
 - วิทยากร บรรยายให้กบั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
มหาวิทยาลยับรูพามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ฯลฯ 
 
7. ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 - ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์และกรรมการบริหาร ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลยัราชภัฏ        
สวนสนุนัทา 
 

 
 
 

 



 

 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. พ.ต.ท. ไกรวฒุิ  วฒันสนิ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.  
3. สงักดั คณะสงัคมศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
4. คณุวฒุ ิ(เรียงตามล าดบั) 
ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

สส.ด. การบริหารสงัคม 2549 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สค.ม. มานษุยวทิยาประยกุต์ 2536 มหาวิทยาลยัมหิดล 
กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศกึษา 2532 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ผลงานทางวิชาการ  
 การวิจัย 
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2554). การละเมิดสทิธิมนษุยชนในกระบวนการยตุิธรรมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ. 
ไกรวฒุิ  วฒันสิน. (2549). ชุมชนเข้มแข็งกบัการควบคมุอาชญากรรมและอบายมขุ : การน าแนวคิดไปสู่
 การปฏิบตัิ.  
ไกรวุฒิ  วัฒนสิน. (2545). การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจท่ีได้รับการ              
 ก าหนดต าแหน่งใหม.่ 
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2545). การส ารวจสภาพการบงัคบัใช้ พ.ร.บ. สรุา ในเด็กและเยาวชน.  
ไกรวฒุิ  วฒันสนิ. (2545). การส ารวจคา่ใช้จ่ายพืน้ฐานในการครองชีพของข้าราชการต ารวจ.  
 
6. ผลงานด้านการบริหาร/ การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
 - อาจารย์ รับผิดชอบวิชา “ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์” หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - อาจารย์ รับผิดชอบวิชา “ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์” มหาวิทยาลยัราชภัฎ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 - อาจารย์ รับผิดชอบวิชา “สถิติและการวิจยัทางนิเทศศาสตร์” มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 
7. ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
  - อาจารย์ คณะสงัคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 - อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 










