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มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑. ชื่อ สาขาวิชา       สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
 
๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   (.............................) 
    รป.บ. (.................................) 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration (………………………) 
    B.P.A (.................................) 
    Bachelor of Arts (Public Administration) 
    B.A. (Public Administration) 
 
หมายเหตุ การเรียกชื่อปริญญาอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก 
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ 
ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ  
ให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 

๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
๔.๓ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ

ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง 

ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 



มคอ.๑ 

๒ 

 

๔.๕ มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง 

 
หมายเหตุ สถาบันอาจเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย

การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้  
เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้  

๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)  
 (๑) พัฒนานิสัยและประพฤตตินอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ 
      ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
 (๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม  
      จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)  
 (๑) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ 
      ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแกป้ัญหาและการต่อยอด 
     องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
(๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ 
     รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้  

  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง  
  สร้างสรรค์ 

๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (Interpersonal Skills and Responsibility)  

(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
(๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง 

   ความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง 
     และบริบทของกลุ่ม 

๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  



มคอ.๑ 

๓ 

 

      สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
(๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ   
     การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
     กับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
(๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิตขิั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา 

   ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
๗.๑ ระดับปริญญาตรี 
 โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด 
และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
 ๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
  ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้        
การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (๑) กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จ าเป็นต้องเรียน       
เพ่ือเป็นพื้นความรู้ส าหรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาชีพ 

  (๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม           
องค์ความรู้ขั้นต่ าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวน 
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
 ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในแต่ละหมวดวิชาได้ตามปรัชญา 

และวัตถุประสงค์หลักสูตร รวมทั้งการก าหนดให้มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านหรือวิชาชีพเลือก รายวิชา 



มคอ.๑ 

๔ 

 

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
 การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านการคลังและงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระส าคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ  มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบ 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่         
ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้ กลุ่มวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร 
จัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน          
การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมและนวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 ๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การก าหนดทางเลือก 
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดท าโครงการสาธารณะ การวางแผน 
และการบริหารโครงการสาธารณะ และการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เป็นต้น 

 ๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร 
จัดการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้ องค์การหมายรวมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 
องค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 ๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative 
Concepts and Theories) 
 เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง 
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประ เทศ  
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กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรั บ   
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและการส่งมอบ 
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น 

๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ            

ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น 
ผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหารการเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่าย 
ภาครัฐ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นต้น 

หมายเหต ุสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 
เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 

 
 ในแต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ดังนี้ 

ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้           
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ท าให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็น 
การสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
ภายในองค์การต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐและ         
ภาคส่วนอื่น การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะส่งผลให้ 
ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของ           
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การทั้งภาครัฐ
และภาคส่วนอ่ืน การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ อันจะ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน         
ในองค์การ ตลอดจนสามารถท่ีจะน าความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การทั้งภาครัฐและภาคส่วนอื่น พฤติกรรมการแสดงออกของ 
บุคคล ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพ่ือนร่วมงาน ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
พัฒนาความเป็นผู้น าได ้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ขององค์การมาวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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 ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน            
แต่ละด้านดังนี ้
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
วิธีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินนโยบายและโครงการสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถน าหลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
ทางเลือกนโยบายและโครงการสาธารณะอันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะน า 
ความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในบริบทของการก าหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจา
ต่อรองในการเลือกทางเลือกนโยบาย ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผล
ประกอบและแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสังคม ประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกนโยบายต่างๆ การก าหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือน าเสนอ
กับกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 
 ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือน           
ที่เป็นธรรม การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ซึ่งจะสร้างค่านิยมและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน  

ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและน าหลักการมาใช้ในงาน         
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การได้ 



มคอ.๑ 

๗ 

 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือปรับตัวในการท างานได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าวิธีการและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ 
บุคลากรและความต้องการขององค์การ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากร 
มนุษยใ์นองค์การ และสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 
 ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดและหลักการ 
บริหาร ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมได ้
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ       
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ  
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหาร 
จัดการภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
ดังกล่าวในการท างาน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได ้
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ   
การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้  
ในการท างาน เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะเน้นถึง          
การบริหารงานภาครัฐ การจัดท าและการส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการท้องถิ่น            
ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียน            
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถ             
เสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และวิธีการ          
ทางสถิตใินการน าเสนอ อธิบาย รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 



มคอ.๑ 

๘ 

 

จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ  มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแตล่ะด้านดังนี้ 

เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ           
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบ การภาครัฐ          
การบริหารการเงิน ขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหาร 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และ      
รายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง 
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างส านึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ 
การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในการท างานและระบบการเงินการคลังขององค์การที่ไปปฏิบัติงานได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ท าให้ผู้เรียนสามารถท าความ 
เข้าใจ อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจน 
เสนอแนะทางเลือกทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องได้     
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนรับฟังความเห็นและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลัง 
และงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือน ามาอธิบายสถานการณ์ 
ทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือที่จะพยากรณ์และ 
น าเสนอทางเลือก ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่สังคมและ          
ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังนี้ 



มคอ.๑ 

๙ 

 

๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา 
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ ในสังคม 
กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 

 ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับก่อนหลัง รวมถึงการก าหนดวิชา 
พ้ืนฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระส าคัญในหลักสูตร รวมไปถึงการสร้าง 
งานวิจัย ที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ         
การจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 ๙.๑.๒  กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 
ตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดล าดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  สามารถ 
ประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้น าเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจู งใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งค าถาม      
ให้คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัย   
ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

  ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ     

ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ  
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ           
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงาน และสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 

  (๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา  (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 

  (๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เรียน 
มุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ 
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 

  (๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย 

    (๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based Instruction) 
เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้เขียนรายงาน           
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ที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบกับเพ่ือนหรือกับอาจารย์ จนความคิดเห็น 
ตกผลึกและถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์อ่ืน 

    (๔ .๒) การสอนแบบมุ ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพื ่อให้เกิด       
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย 
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงาน และพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ     
โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา และใช้           
กระบวนการวิจัยในการค้นหาค าตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย 

   (๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based Instruction) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ  

   (๔.๔) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม            
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา   
แนวทางการแก้ไข 

   (๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ 
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให้มีการอภิปราย 
ในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย แบบปุจฉาวิสัชนา 
แบบโต้วาที เป็นต้น 

  (๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให ้
ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนฝึกท า 
หรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอน 
รายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 

  (๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกล้เคียงความเป็นจริงมาก
ที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการก าหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี   
การฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จ าลอง
การท าธุรกิจ เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 

  กล่าวได้ว่า รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผู้สอนต้อง
พิจารณาบริบทของผู้เรียนและเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสม ซึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังนี้ 

   การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 
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   การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
   การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive) 
   การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
   ภาคสนาม (Field Teaching) 
   การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 
   การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
   การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching) 
   การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based Instruction) 
   การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction) 
   การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 
   การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ (Learning from Masters/Philosophers) 
   การระดมสมอง (Brain Storming) 
   การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย 
   (Summarization or Presentation of Assignment) 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
   กิจกรรม (Activities) 
 
 สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพันธกิจ 

ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๙.๑.๓ ระดับปริญญาตรีควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
การแสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ในสังคมร่วมกันในชั้นเรียน ฯลฯ 

 
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้อง 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิคหรือ 
วิธีการ สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการสอบกลางภาค การสอบ 
ปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วน าเสนอต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมห้อง        
การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
จะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือให้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้         
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง 

 เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา 
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการก าหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชาต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 

  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน 

โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
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  (๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน 
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 

   (๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 

  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกต 
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงานการประเมินผลงาน    
ที่มอบหมายและการน าเสนอ 

  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน     

ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และ   
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน   
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังส าเร็จ

การศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน า        
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตรและหน่วยงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ 
อาจจะท าได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา 
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันและมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 

 กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก 
กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต 



มคอ.๑ 

๑๓ 

 

 การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความร่วมมือ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐาน 
ไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ 
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้ตาม 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับ  
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ของทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบันที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ และสัดส่วน
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ 
   (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

๑๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีจ านวนและคุณวุฒิ ดังนี้ 
(๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ 
   (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมกีารสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 
   (๓) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 



มคอ.๑ 

๑๔ 

 

   (๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจ านวนและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่ 
เกี่ยวข้องต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องและมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง         
ไม่น้อยกว่า ๙ ปี หรือ   

(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 

(๓) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   (๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร           
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั 
   (๗) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

  ๑๒.๔ อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มี  
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
  ๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
โดยมีจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ ๑ : ๒๕  
  ๑๒.๖ คณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ใน 
แขนงใดแขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล International Standard Classification of Education 
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ข้อ ๓๘ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร 
  ๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน   
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจ าเป็นของ      
การจัดการศึกษา 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

 (๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มคอ.๑ 

๑๕ 

 

 (๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 (๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืนๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

 (๔) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 (๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 
 (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ม ี

ผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและ

ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน         

ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถบรรลุผล          
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ 
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

 (๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 

 (๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน 
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 (๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 (๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา                       
รัฐประศาสนศาสตร์  โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานทั่วไป ตามเกณฑ์       
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และหรือตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 



มคอ.๑ 

๑๖ 

 

 (๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 (๓) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

 (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 (๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

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

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

 (๘) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 
 (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ของสถาบัน หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง             
โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร          
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ   
ตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๕ และมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 

 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรด าเนินการดังนี้ 

 (๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ 
ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   



มคอ.๑ 

๑๗ 

 

 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ         
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือด าเนินการพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อ
ของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของสถาบัน 
มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจาย         
ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่า 
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านใด 

 (๔) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้สาขาวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน  

 (๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดท า 
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและ 
อนุมัตริายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

 (๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติ              
หรือให้ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน          
นับแต่สภาสถาบันอนุมัติให้ความเห็นชอบ 

 (๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 (๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ  
แต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า  
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา  
ที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล     



มคอ.๑ 

๑๘ 

 

การด าเนินการและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เมื่อสิ้น 
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการ 
พิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ 

 (๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับ        
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการ
ของหลักสูตรต่อไป 

 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

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

 
********************************* 


	1 ประกาศกระทรวง รปศ.ป.ตรี (ฉบับจริง)
	3 ใบหน้ามคอ.1 รปศ. ป.ตรี
	4 มคอ.1 รปศ. ป.ตรี

