บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเปนโปรแกรมวิชาที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดริเริ่ม
พัฒนาหลักสูตรมาตั้งแตพุทธศักราช 2536 และไดรบั การอนุมัติหลักสูตรจากสภาการฝกหัดครู
ขณะนัน้ และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 4 ป
ตามระเบียบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร)
ซึ่งมีผลทําใหสถาบันราชภัฏตาง ๆ ไดดําเนินการเปดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ตอมาเมื่อวันที่ 4 – 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2541 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับมอบหมายให
ดําเนินการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี 4 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ตอมาวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2542 ไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อแกไขปรับปรุงหลักสูตร
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร อีกครั้งหนึ่งที่ สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อจัดทําเอกสาร
หลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงแกไข พุทธศักราช 2542 ซึ่งตอมา วันที่
2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขก็ไดรับการอนุมัติ จึงมีผลใหสถาบัน
ราชภัฏที่เปดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรไดใชหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไข ดังกลาว

หลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรนั้นนักศึกษาจะตองมีหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
141 หนวยกิต โดยมีสัดสวนแตละหมวดวิชาดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาเนื้อหา
2.2 กลุม วิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ

98 หนวยกิต
76 หนวยกิต
15 หนวยกิต
7 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

33 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและสื่อสาร ทุกสาขาวิชาใหเรียน 9 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดให
เรียน มีดังตอไปนี้
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสืบคน
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบคน
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ทุกสาขาวิชาใหเรียน 9 หนวยกิต รายวิชาที่กําหนดให
เรียนมีดังตอไปนี้
1500104 ความจริงของชีวิต
2000101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชาใหเลือกเรียนไมเกิน 6 หนวยกิต รายวิชาที่
กําหนดใหเรียน มีดังตอไปนี้
2500102 วิถีไทย
2500103 วิถีโลก
2500104 ชีวติ กับสิ่งแวดลอม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชาใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต
รายวิชาที่กําหนดใหเรียน มีดังตอไปนี้
4000105
4000106
4000107
4000108

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาเนื้อหา
บังคับ เรียน
2551102
2552101
2562504
2562501
2551103
2551301
2552301
2552302
2553301
2553302
2553303
2554901
2554902

98 หนวยกิต
76

หนวยกิต

38

หนวยกิต

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
การปกครองทองถิ่นไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ระบบบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การบริหารการพัฒนา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน

เลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
1061102
2504902

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ภาวะผูนํา
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

38 หนวยกิต
2(2-0)
3(3-0)
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2531102
2532101
2532201
2532301
2532304
2533301
2551101
2551104
2553103
2554103
2561102
2562304
2562503
2562305
2562306
2563301
2563504
2563506
2563503
2551302
2552303
2553304
2553305
2553306
2553307
2553308
2553309
2553310
2554903
3562304

หลักสังคมวิทยา
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
สวัสดิการสังคม
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม
การวางแผนพัฒนาชุมชน
การเมืองการปกครองของไทย
ทฤษฎีการเมือง
การเมืองไทย
การจัดองคกรทองถิ่น
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
แรงงานสัมพันธ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
การประเมินบุคคล
การบริหารงานตํารวจไทย
เทคนิคการบริหาร
การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
การประเมินผลโครงการ
การวิเคราะหนโยบาย
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
การศึกษาเอกเทศ
การบริหารแผนและโครงการ

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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3562306
3562404
3563102
3563402
3563404
3563407

พฤติกรรมองคการ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การบริหารงานพัสดุ
การบริหารคาจางและเงินเดือน
การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม
การวิเคราะหและประเมินโครงการ

2.2 กลุมวิชาชีพวิทยาการจัดการ
บังคับ เรียน
3561101 องคการและการจัดการ
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

เลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
3511301 การบริหารงานสํานักงาน
3562302 การพัฒนาองคการ
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ
3562403 การสรางทีมงาน

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

วิชาปฏิบัติการ

2553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 3 2(90)
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียน

5(450)
10 หนวยกิต
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
1. มีความเปนผูนํา
2. สามารถคิดวิเคราะหปญหาแบบองครวม
3. เขียนแผนและโครงการได
4. มีทักษะดานคอมพิวเตอร
5. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
6. สามารถบริหารจัดการองคการไดเปนระบบ
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต
ชื่อปริญญา
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชื่อเต็ม : ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Arts (Public Administration)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
B.A. (Public Administration)

ปรัชญาของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารจัดการระดับตน ที่มคี วามรู มีคุณธรรม
จริยธรรม และผูนําของทองถิ่นที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศนของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
โปรแกรมวิชามุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและเจตคติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม นําสังคม นิยมประชาธิปไตย และแกไขปญหาใน
ทองถิ่นได

พันธกิจของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสนองตอบตอ
ความ ตองการของทองถิ่น
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตร
ใหมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. เปนศูนยบริการและเผยแพรความรูดานรัฐประศาสนศาสตรแกทองถิ่น
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วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มีคุณธรรม และความเปนผูน ํา สนองตอบตอความตองการของทองถิ่นและสังคม
2. มุงสรางองคความรู และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ และเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน และการแกไขปญหาแกทองถิ่น
3. มุงพัฒนาบัณฑิตใหสามารถนําความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการและการบริการ ไดทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
4. มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะและการมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม
5. มุงใหบริการและเผยแพรความรูดานวิชาการแกทองถิน่ อยางสม่ําเสมอ

นโยบายของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงวิเคราะหและ
สังเคราะห และบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพือ่ เปนประโยชนแกการพัฒนา
ทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรให
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรใหมปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารจัดการสมัยใหม ทั้งการบริหารแผน การบริหารคน และการ
บริหารงบประมาณ
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมกี ารบริการทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกทองถิ่น
และระดับชาติ โดยมีการพัฒนาองคความรูและนําองคความรูที่เรียนมาผสมผสานกับ
ภูมิปญญาของทองถิ่นและสากล
5. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําการวิจยั ที่สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น
6. พัฒนากระบวนการติดตามคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานของโปรแกรมวิชา
ไปสูระบบการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
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มาตรการ /กลวิธี
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบายขอที่ 1
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและความตองการของทองถิ่น
2. พัฒนาหลักสูตรใหมและหลักสูตรระยะสัน้ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน สนองตอบตอความตองการของทองถิ่น
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทนั สมัย โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัด
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสถาบัน
4. พัฒนาเอกสารตําราทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีคุณภาพ
5. พัฒนาวิธกี ารเรียนการสอนที่มุงเนนให ผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปน ทําเปน
คนควาและแกปญหาทองถิ่นได ตลอดจนเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรเพื่อเชื่อมโยงกับ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อยางตอเนือ่ ง อาทิ สรางฐานขอมูลดาน
รัฐประศาสนศาสตร การจัดทํา Book Online
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 2
1. กําหนดอัตรากําลังอาจารยที่จบการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร
และนิติศาสตร ระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสรรหาและคัดเลือก หรือโอนยาย
มาดวยระบบคุณธรรม
2. พัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารยเปนระยะตลอดป ทั้งอาจารย
ประจําและอาจารยพิเศษ
3. จัดการอบรม สัมมนา อาจารยของโปรแกรมวิชา ใหมีความรู และทักษะดาน
วิชาชีพสูงขึ้น อยางตอเนือ่ ง
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูตําแหนง
ทางวิชาการ
5. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยและบุคลากรในโปรแกรมวิชา
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มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 3
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหมของโปรแกรมวิชา ใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ลดขั้นตอนในการทํางาน
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการของโปรแกรมวิชามากขึ้น
3. ปรับปรุงและพัฒนา วัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานที่ของโปรแกรมวิชา ให
เหมาะสมกับภาระงาน โดยใชหลักเทคนิค 5 ส.
4. มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่เปนระบบเปด
5. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
การบริหารงานของโปรแกรมวิชา
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 4
1. ผลิตและเผยแพรสารสนเทศทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในสถาบัน นอก
สถาบันและในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. จัดบริการทางวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรแกทองถิ่นในหลายรูปแบบ
อาทิ การจัดทําสารรายเดือน การเปนวิทยากร การใหคําปรึกษา เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหแกทองถิ่น
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 5
1. สงเสริมใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชาไดมีผลงานวิจยั หรือเอกสารตํารา
เฉพาะสาขา ที่มีผลตอการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมใหนักศึกษาของโปรแกรมวิชาไดดาํ เนินการวิจยั และมีผลงานวิจยั
เฉพาะสาขาหรือสหวิทยาการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ทองถิ่น
มาตรการ / กลวิธี รองรับนโยบาย ขอที่ 6
1. มีแผน / โครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดทัง้ ป
2. จัดใหมีระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกดานของโปรแกรม
วิชา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. มีการจัดทําคูมอื การประกันคุณภาพโปรแกรมวิชา
4. จัดใหมีการทําเอกสารการรายงานตนเอง ( SAR ) ของโปรแกรมวิชา

10

ขอมูลอาจารย
1. ผูชวยศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2)
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
พบ.ม. (เกียรตินิยมดีมาก รัฐประศาสนศาสตร สาขานโยบายสาธารณะฯ )
ที่อยูปจจุบัน 12/2 ถนนเจษฎาบดินทรเหนือ ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ (53000)
เบอรโทรศัพท (055) 440063-4
E-mail :
sompit@ mail.uru.ac.th
2. อาจารยกิตติภณ กิตยานุรักษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ฟสิกส)
พม.ม. (รัฐประศาสนศาสตร สาขาการบริหารงานบุคคล)
ที่อยูปจจุบัน 6/35 ซ. 10 ถ.เจษฎาบดินทรเหนือ ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ (53000)
เบอรโทรศัพท (055) 409136
E – mail : kittipon@mail.uru.ac.th
3. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พม.ม (เกียรตินยิ มดี รัฐประศาสนศาสตร สาขาการบริหารงานบุคคล )
ที่อยูปจจุบัน บานพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ (53000)
เบอรโทรศัพท (055) 440552
4. อาจารยสุพตั รา ธิมาคํา
วุฒิการศึกษา สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ที่อยูปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ (53000)
เบอรโทรศัพท 055-411096 ตอ 1410
E-mail :
supattra@ mail.uru.ac.th
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ขอมูลนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปการศึกษา 2544-2547
ประเภทนักศึกษา

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

รวม

35
40
41
43

42
39
45

-

35
82
80
88

ศูนยอุตรดิตถ
รัฐประศาสนศาสตร รุน 6 เขาป 2543
รัฐประศาสนศาสตร รุน 7 เขาป 2544
รัฐประศาสนศาสตร รุน 8 เขาป 2545
รัฐประศาสนศาสตร รุน 9 เขาป 2546
รัฐประศาสนศาสตร รุน 10 เขาป 2547

45
37
32
26
52

40
28
-

-

85
65
32
26
52

ศูนยแพร
รัฐประศาสนศาสตร รุน 2 เขาป 2543
รัฐประศาสนศาสตร รุน 3 เขาป 2544
รัฐประศาสนศาสตร รุน 4 เขาป 2545

42
26
18

-

-

42
26
18

ศูนยนาน
รัฐประศาสนศาสตร รุน 2 เขาป
รัฐประศาสนศาสตร รุน 2 เขาป
รัฐประศาสนศาสตร รุน 3 เขาป
รัฐประศาสนศาสตร รุน 4 เขาป
รัฐประศาสนศาสตร รุน 5 เขาป

42
22
53
16
45

28
22
-

49
-

119
44
53
16
45

ภาคปกติ
- เขาป 2544
- เขาป 2545
- เขาป 2546
- เขาป 2547

ภาค กศ.บป.

2543
2544
2545
2546
2547
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ขอมูลครุภัณฑ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

สถานที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ตูเหล็กบานเลือ่ นกระจก
ไมโครคอมพิวเตอร Laser Pentium 3 (4)
ไมโครคอมพิวเตอร Laser Pentium 3 ( 3)
ไมโครคอมพิวเตอร Belta Pentium 4 (2)
ไมโครคอมพิวเตอร Belta Pentium 2-166 (1)
โตะวางคอมพิวเตอร
เครื่อง Scanner HP. 4 C
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Laser Jet 5
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร hp Laser Jet 2300
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Inkjet HP. 970XI
เครื่องพิมพธรรมดา Epson LQ 670
เครื่องสํารองไฟ
โทรทัศน 21” Panasonic
เครื่องเลน วีดโี อ Panasonic
วิทยุเทป Panasonic มี 2 ลําโพง
วิทยุเทป Panasonic RXED 77
วิทยุเทป คาราโอเกะ
โทรศัพทแบบตั้งโตะ
เกาอี้บุนวมมีทที่ าวแขน
เกาอี้บุผาฝายมีที่ทาวแขน
โตะทํางาน
ตูบานเลื่อน ทึบ
พัดลมผนังแบบสาย Sanyo
กลองถายรูปดิจิตอล
ไมโครโฟน

4 ตู
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
4 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
4 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
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ลําดับที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32

รายการ
เครื่องรับสงโทรสาร Panasonic KFX 1000
เครื่องฉายสไลด แบบถาดแนวนอน KODAK
ตูไมวางโทรทัศนมีกระจก
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก
เกาอี้เบาะนวมมีพนัก ลอหมุน
โทรโขง
Hub แบบ 8 ชอง
ตูเย็น National NR-A 142 E
เทปบันทึกเสียงตอนเดียว

จํานวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตู
1 ตู
3 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ตู
1 เครื่อง

สถานที่
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121
หอง 1121

หองปฏิบัติการ
- หองปฏิบัติการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ จํานวน 1 หอง
(1123) ประกอบดวยคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่อง

แหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ
1. หนวยราชการสวนภูมภิ าค อาทิ สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานจังหวัด สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด ฯลฯ
2. หนวยราชการทองถิ่น อาทิ เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร สวนตําบล ฯลฯ
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บทที่ 2
มาตรฐานดานปจจัยนําเขา
องคประกอบ
1. ดานอาจารยและ
บุคลากร

2. ดานนักศึกษา

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน

1.1 จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 1.1 สัดสวน ปริญญาเอก และปริญญาโท
ตออาจารยทั้งหมด เทากับ 50 ตอ 100
,ปริญญาโท ตออาจารยทั้งหมด
1.2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

1.2 อัตราสวนจํานวนอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ (รศ. + ผศ.) ตออาจารย
ทั้งหมดเทากับ 50 ตอ 50

1.3 จํานวนอาจารยและนักศึกษาที่มีอยูจริง

1.3 อัตราสวนอาจารยตอ นักศึกษาเทากับ
1 ตอ 40

1.4 วุฒิอาจารยที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่
เปดสอน

1.4 อัตราสวนวุฒิอาจารยที่ตรงตาม
สาขาวิชา เทากับ 80 ตอ 20

1.5 จํานวนชั่วโมงที่อาจารยสอนจริง

1.5 จํานวนชั่วโมงสอนของอาจารย
ไมเกิน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห

1.6 ภาระงานของอาจารยที่มีอยูจริง

1.6 ภาระงานของอาจารยผูสอนไม
นอยกวา 42 ภาระงานตอสัปดาห

1.7 จํานวนบุคลากรสนับสนุน

1.7 มีนักวิชาการสนับสนุนอยางนอย
1 คน

2.1 การสรรหานักศึกษาระบบคัดเลือก
โดยตรงแตละรุน

2.1.1

ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75
2.1.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกที่โปรงใส
2.1.3 มีการประเมินผลระบบการ
คัดเลือก
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
2.2 คุณลักษณะของนักศึกษาที่เขามาศึกษา

3. ดานแหลงทรัพยากร 3.1 จํานวนหนังสือและวารสารเฉพาะ
สาขาวิชา
สนับสนุนการเรียนรู

3.2 จํานวนทรัพยากรดานสื่อ
โสตทัศนูปกรณและสื่ออิเล็กทรอนิกส

เกณฑ / มาตรฐาน
2.2 สอดคลองและเปนไปตามขอกําหนด
ของหลักสูตรทุกประการ
3.1.1 จํานวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชาใน
หลักสูตรมากกวา 300 ชื่อเรือ่ ง
3.1.2 จํานวนวารสารเฉพาะสาขาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
มากกวา 20 ชื่อเรื่อง
3.2.1
3.2.2

3.3 จํานวนเครือ่ งมือและอุปกรณสําหรับ
หองปฏิบัติการ

3.3.1
3.3.2

จํานวนสื่อโสตทัศนูปกรณเฉพาะ
สาขามีไมนอยกวา 100 ชื่อเรือ่ ง
จํานวนสารสนเทศทางวิชาการใน
ระบบอินเตอรเน็ตมีไมนอยกวา
100 ชื่อเรือ่ ง ตอป
มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อยางนอย 1 หอง
มีคอมพิวเตอรไมนอยกวา
40 เครื่อง
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บทที่ 3
มาตรฐานดานกระบวนการ
องคประกอบ
1. ดานการบริหาร
และการจัดการ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการโปรแกรมวิชา

1.1.1 มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา อยางนอย 5 คน
1.1.2 มีบุคคลภายนอกรวมกับบุคคล
ภายในเปนกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา อัตราสวน 1 ตอ 3
1.1.3 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีวาระไมเกิน 2 ป

1.2 ความชัดเจนของโครงสรางการบริหาร
โปรแกรมวิชา

1.2 โครงสรางการบริหารโปรแกรมวิชา
ตองถูกตองตามกฎหมาย

1.3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 1.3.1
โปรแกรมวิชา
1.3.2

2. ดานการบริหาร
หลักสูตร

2.1 การสรางและจัดทําหลักสูตร

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชาที่ชัดเจน
มีการประเมินผลคณะกรรมการ
บริหารโปรแกรมวิชาทุกป
มีหลักสูตรที่สอดคลองกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยอยางนอย 1
หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
ทองถิ่นมีสวนรวมกับการจัดทํา
หลักสูตรทุกหลักสูตร
มีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น
อยางนอย 2 ป ตอ 1 หลักสูตร
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
2.2 การแปลงหลักสูตรสูการสอน

เกณฑ / มาตรฐาน
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.3 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 การประเมินผลหลักสูตร

2.4.1
2.4.2

2.5 การเผยแพรหลักสูตร

2.5.1
2.5.2

มีแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
มีการจัดทําแนวการสอนที่ละเอียด
และครอบคลุมทุกรายวิชาเฉพาะ
ดาน
อาจารยผูสอนมีการจัดกิจกรรมการ
สอนสอดคลอง กับแนวการสอน
มีการปรับปรุงแนวการสอน
รายวิชาเฉพาะดาน ทุก 2 ป
มีการประเมินการใชหลักสูตร
ทุก 4 ป จากผูเกี่ยวของ
มีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ใหทันสมัยทุก 4 ป
มีการปรับปรุงโครงสราง หลักสูตร
และคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น
มีการทําวิจัยประเมินผลหลักสูตร
ทุก 4 ป
มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
มีการเผยแพรหลักสูตรภายใน
ใหประชาคมทราบ
มีการเผยแพรหลักสูตรภายนอก
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน

3. ดานการบริหารงาน 3.1 นโยบายและแผนงานการบริหารงาน
วิชาการ
วิชาการ

3.1.1 มีนโยบาย และแผนงานในการ
บริหารงานวิชาการที่ชัดเจน
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย
3.1.2 บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการ
3.1.3 มีการรายงานผลการบริหารงาน
วิชาการที่เปนลายลักษณอักษร
ทุกป
3.1.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทุกป

4. ดานกระบวนการ
เรียนการสอน

4.1.1

4.1 การจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา

4.1.2

4.1.3

มีการจัดอาจารยผูสอนที่มี ความรู
ตรงตามรายวิชาทุกวิชา
จัดใหผูสอน สอนไมเกิน
4 รายวิชา หรือ 12 คาบตอ
หนึ่งสัปดาห
การจัดอาจารยผูสอนตองผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา

4.2 การเตรียมการสอนและการวาง
แนวการสอน

4.2.1

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร

4.3.1 มีแนวการสอนทุกรายวิชาและแจง
ใหนักศึกษาทราบ

อาจารยผูสอนทุกคนตองมีการวาง
แนวการสอนไวลวงหนา
4.2.2 อาจารยผูสอนตองแจกและ ชี้แจง
แนวการสอนแกผูเรียน ในสัปดาห
แรก
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน
4.3.2

4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6

มีกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญอยางนอยรอยละ 60
ของเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
อยางนอยรอยละ 70 ของรายวิชาที่
เปดสอน
มีการผลิตเอกสารตําราอยางนอย
ปละ 2 ชื่อเรือ่ ง
ผูสอนมีการปรับปรุงเอกสาร ตํารา
ใหทันสมัยทุก 2 ป
ผูสอนและผูเรียนรวมกันผลิต
ผลงานวิจยั ดานรัฐประศาสนศาสตร
อยางนอย 2 ชื่อเรื่องตอป

4.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะ

4.4.1

มีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
เสริมทักษะ อยางนอย 3 กิจกรรม
ตอคน ตอป อาทิ
- อบรมคอมพิวเตอร
- อบรมการใชอนิ เตอรเน็ต
- อบรมภาษาอังกฤษ
- อบรมระเบียบงาน
สารบรรณ
- อบรมการจัดทําฐานขอมูลดาน
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร

4.5 การประเมินการสอนอาจารย

4.5.1

มีการประเมินการสอนของอาจารย
ทุกรายวิชา
มีการประเมินผลการสอนของ
อาจารยโดยหนวยงานประกัน
คุณภาพของคณะ ฯ ดวยความ
แมนตรง และเชื่อถือได

4.5.2
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน
4.5.3
4.5.4

4.6 การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา

4.6.1

4.6.2

4.6.3
4.6.4

5. ดานการฝกประสบ- 5.1 การเตรียมความพรอมของนักศึกษา
การณวิชาชีพ

5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.4

แจงผลการประเมินใหอาจารย
ทราบทุกสิ้นภาคเรียน
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
สอนของอาจารยใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
มีการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาทุกรายวิชาตามเกณฑ
การวัดผลของมหาวิทยาลัย
มีความถูกตอง รวดเร็ว และ เปน
ธรรมในการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา
มีการแจงผลการประเมินระหวาง
ภาคเรียนใหนักศึกษาทราบทุกครั้ง
เครื่องมือในการประเมินผล การ
เรียนทุกรายวิชาตองมีทั้งปรนัย
และอัตนัย
นักศึกษาทุกคนตองไดรับการเตรียม
ความพรอมกอนฝกประสบการณ
อยางนอย 3 กิจกรรม
มีการทดลองฝกประสบการณ
วิชาชีพภายในอยางนอย คน
ละ 24 ชั่วโมง/ตอภาคเรียน
มีการปฐมนิเทศกอนฝก
ประสบการณ 1 ครั้ง
มีคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ
แจกนักศึกษาทุกคน

21

องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
5.2 สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ

เกณฑ / มาตรฐาน
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3 การนิเทศและการติดตามประเมินผล

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.4 การพัฒนาเพื่อเสริมคุณลักษณะของ
นักศึกษา

5.4.1

5.4.2

มีสถานที่ฝกระสบการณวิชาชีพ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่
ฝกจริง
สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
หลักสูตร
มีการประเมินสถานที่ฝก
ประสบการณวิชาชีพเมื่อสิ้นสุด
การฝกประสบการณ ฯ
มีอาจารยนิเทศเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาที่ฝกจริง
มีการนิเทศอยางนอยคนละ 1 ครั้ง
ตอภาคเรียน
มีการสัมมนาและปจฉิมนิเทศเมื่อ
สิ้นสุดการฝกประสบการณวิชาชีพ
1 ครั้ง
มีการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางหนวยงาน
ที่ฝกกับอาจารยผูรับผิดชอบ
มีการสอบประมวลความรูรวบยอด
(Comprehensive) แกนักศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา 1 ครั้ง
มีการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเตรียมความพรอมสูตลาด
แรงงานกอนสําเร็จการศึกษา 1 ครั้ง
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องคประกอบ

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
5.5 การติดตามคุณภาพบัณฑิต

เกณฑ / มาตรฐาน
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6 การพัฒนาอาจารย

5.6.1

5.6.2

5.6.3

มีการวิจัยติดตามบัณฑิตหลังจาก
สําเร็จการศึกษาไปแลว 1 ป
มีการนําผลการติดตามบัณฑิตมา
ปรับปรุงการสอน
มีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา /
บัณฑิตทุกรุน
อาจารยผูสอนทุกคนมีโอกาสไป
อบรม สัมมนาภายในหรือ
ตางประเทศ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ภายใน 2 ป มีอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 30
ภายใน 3 ป มีอาจารย ศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกอยางนอย 1 คน
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บทที่ 4
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
องคประกอบ
1. คุณลักษณะบัณฑิต

ตัวบงชี้ (ขอมูล)

เกณฑ / มาตรฐาน

1.1 คุณลักษณะบัณฑิตดานพุทธิพิสัย

1.1.1 บัณฑิตจะตองมีความรูค วามสามารถ
หลักในวิชาชีพไมนอยกวาบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
1.1.2 บัณฑิตที่จบจะตองมีความรูดานการ
บริหารจัดการในระดับ ปฏิบัติการไดดี
1.1.3 บัณฑิตรอยละ 80 มีงานทําตรงตาม
สาขาภายใน 1 ป

1.2 คุณลักษณะบัณฑิตดานจิตพิสัย

1.2.1 บัณฑิตที่จบจะตองมีคุณลักษณะ
- มีจิตสํานึกตอสวนรวม
- มีความประพฤติดี
- มีความรับผิดชอบ
- มีความซื่อสัตย
- มีความขยันอดทน

1.3 คุณลักษณะบัณฑิตดานทักษะพิสัย

1.3 บัณฑิตที่จบจะตองมีทักษะ
- การใชคอมพิวเตอรสํานักงาน
ไดในระดับดี
- สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ไดระดับดี
- อานและพูดภาษาอังกฤษ
ติดตอสื่อสารไดระดับดี
- การคิด วิเคราะหปญหาแบบ
องครวมไดดี
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องคประกอบ
2. การตรวจสอบ
คุณลักษณะของ
บัณฑิต

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
2.1 การกําหนดแนวทางการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิต

เกณฑ / มาตรฐาน
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

บัณฑิตทุกคนตองผานการประเมิน
คุณลักษณะกอนสําเร็จการศึกษา
โดยการสอบประมวลความรู
1 ครั้ง
มีการติดตามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา 1 ป
มีการติดตามความพึงพอใจเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตจากผูใช
บัณฑิตภายหลัง บัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาไปแลว 1 ป
นําผลการติดตามบัณฑิตมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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บทที่ 5
มาตรฐานดานการพัฒนาโปรแกรมวิชา
องคประกอบ
1. การกําหนดแผน
กลยุทธและ
แผนพัฒนา

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
1.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ

เกณฑ / มาตรฐาน
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.3 การติดตามและการประเมินแผนงาน
และโครงการ

1.3.1
1.3.2

1.3.3

มีการวิเคราะหเชิงกลยุทธของ
โปรแกรมวิชาโดยใชหลัก SWOT
มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคเปน
ลายลักษณอักษร
มีการเผยแพรใหบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทราบ
มีการเผยแพรใหประชาคมทราบ
โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต
มีการจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการโดยคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
มีการปรับแผนกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณทุก 2 ป
มีการเผยแพรแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการเปนลายลักษณ
อักษรใหประชาคมทราบ
มีการประเมินแผนงานและ
โครงการอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมินไปสูการ
ปรับปรุง แผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการทุกป
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ตัวบงชี้ (ขอมูล)
1.4 การประเมินโปรแกรมวิชา

เกณฑ/มาตรฐาน
1.4.1 มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทุกป
1.4.2 คณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชาและนักศึกษา มีสวนรวมใน
การประเมินโปรแกรมวิชา
1.4.3 มีการนําผลการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงการบริหารงานของ
โปรแกรมวิชา
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บทที่ 6
มาตรฐานดานการสรางเครือขาย
องคประกอบ
1. การสรางเครือขาย

ตัวบงชี้ (ขอมูล)
1.1 รูปแบบเครือขายโปรแกรมวิชา

เกณฑ/มาตรฐาน
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

คณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชามีสวนรวมในการกําหนด
รูปแบบเครือขาย
มีเครือขายที่จะพัฒนาวิชาการ
รวมกันระหวางโปรแกรมวิชา
ภายในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1
โปรแกรม
มีเครือขายที่จะพัฒนาวิชาการ
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
อยางนอย 2 แหง
มีเครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมกันระหวางโปรแกรมวิชา
และระหวางมหาวิทยาลัย
มีเครือขายดานงานวิจัยรวมกัน
ระหวางโปรแกรมวิชาและ
ระหวางมหาวิทยาลัย
มีเครือขายการบริการทางวิชาการ
รวมกันระหวางโปรแกรมวิชา
และระหวางมหาวิทยาลัย
มีเครือขายดานการฝกประสบการณวิชาชีพกับทองถิ่น / ชุมชน
มีเครือขายระหวางโปรแกรมวิชา
กับศิษยเกา
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ตัวบงชี้ (ขอมูล)
1.2 กิจกรรมของเครือขายโปรแกรมวิชา

เกณฑ/มาตรฐาน
1.2.1 มีการแลกเปลี่ยนผูสอนรายวิชา
เฉพาะดานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยที่เปนเครือขาย
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
1.2.2 มีการรวมมือจัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศทางวิชาการผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตระหวาง
มหาวิทยาลัยที่เปนเครือขาย
อยางตอเนือ่ ง
1.2.3 มีการจัดกิจกรรมระหวางนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายรวมกัน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

