
1 
 

 

การปรับปรุงแก้ไขอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

..................................................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2561 

 

2. สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่  3(138)/2562 

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2562 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข – เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจาก อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสะอาด ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับที่ 2 ได้ลาออก
จากราชการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่
สกอ.ได้ก าหนด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จึงขอท าการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ล าดับที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี ล าดับที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี 
ล าดับที่ 2  อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด ล ำดับท่ี 2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสกสรรค์ สนวำ  
ล าดับที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช ล าดับที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช 
ล าดับที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วรวิรรณ ล าดับที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร วรวิรรณ 
ล าดับที่ 5  อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม 

ล าดับที่ 5  อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

5.1 ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีการศึกษาที่

ส าเร็จ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1 นางสาวจิราพร บาริศรี 
3-4409-00553-xx-x 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2557 
2550 
2548 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นางสาววิไลลักษณ์ ขาวสอาด 
3-4199-00772-xx-x 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2560 
2552 
2548 

อาจารย์ 

3 นายธรรมรัตน์ สินธุเดช 
3-4608-00289-xx-x 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์) 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
 

2550 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 นายวรฉัตร วริวรรณ  
3-4610-00417-xx-x 

ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2548 
2554 
2546 

 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 นางนภัสภรณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม  
3-4499-00026-xx-x 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
2545 

อาจารย์ 
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5.2  ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีการศึกษาที่

ส าเร็จ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

1 นางสาวจิราพร บาริศรี 
3-4409-00553-xx-x 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2557 
2550 
2548 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นายเสกสรรค์ สนวา 
1-4001-99002-xx-x 

รป.ม. (การจัดการองค์การ) 
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

2552 
2549 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 นายธรรมรัตน์ สินธุเดช 
3-4608-00289-xx-x 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์) 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2553 
 

2550 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 นายวรฉัตร วริวรรณ  
3-4610-00417-xx-x 

ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2548 
2554 
2546 

 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 นางนภัสภรณ์ ภวภูตานนท์  
ณ มหาสารคาม  
3-4499-00026-xx-x 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
2545 

อาจารย์ 
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6.โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข – ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 
             รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                                       
        
       (ลงชื่อ)   

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์) 
             คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ 

            วันที่  ....... เดือน ............................. พ.ศ. ......... 
 
        
       (ลงชื่อ) 

        (...........................................................) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน       
     อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

               วันที่  ..........  เดือน ................. พ.ศ. ............... 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................    นามสกุล .................................... 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  2559 
ปริญญาโท รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2548 

ปริญญาตรี ร.บ. (ทฤษฎแีละเทคนิคทางรฐัศาสตร)์  
ร.บ. (ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและ
การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ)  
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  
 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

2554 
2546 

 
2545 

 
4. ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
    

4.1 ต ารา   
วรฉัตร วริวรรณ. (2560). รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: คลุ้ม 

มหาสารคาม. จ านวน 231 หน้า 
 

     4.2 เอกสารประกอบการสอน 
วรฉัตร วริวรรณ. (2560). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: 

คลุ้ม มหาสารคาม. จ านวน 204 หน้า 
 
 

4.3 บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
วรฉัตร วริวรรณ, สุรวุฒิ ปัดไธสงและกิตติกร สันคติประภา. (2559). “การสร้างตัวตนของชาวนา 
        อินทรีย์ .” ใน วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). 

             หน้า 367 – 381. 
ทิพย์มณี เวียงชนกและวรฉัตร วริวรรณ. (2561). “ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

             สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.” ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์. ปีที่ 2  
             ฉบับที่ 1. หน้า 23 – 41. 
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     4.4 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
วรฉัตร วริวรรณและเบญจวรรณ บุญโทแสง. (2561). “เกษตรกรอินทรีย์ภายใต้พ้ืนที่แห่งอ านาจของ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสังคมสมัยใหม่.” ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. หน้า 119 – 140. 

Chanajai Muenthaisong, Napasporn Phimsawan, Warachart Wariwan. (2018). The 
Impact of the urbanization of rural areas of Thailand : Study the 
community around Roi-Et Rajabhat University, Thailand. Proceeding of 
Socio-Economic and Environmental Issues in Development. Viet Tri City, Phu 
Tho Province, Vietnam. 9th NEU-KKU International Conference. 11-12 May 
2018. 

 
5. ประสบการณ์การสอน/การท างาน  

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด               
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน (13 ปี) 
 

หมายเหตุ :  
  ให้ใช้รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

     คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ระดับปริญญาตรี :  
       อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (จ านวนอย่างน้อย 5 คน) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
     ระดับบัณฑิตศึกษา :  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (จ านวนอย่างน้อย 3 คน)  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
 
 
 


