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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25480221105071 
ภาษาไทย :     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)        
ชื่อยอ (ไทย)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อยอ (อังกฤษ)    

:     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
:     รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)  
:     Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
:     B.P.A. (Public Administration) 

  
3. วิชาเอก 

ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี  4 ป 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  
5.4 การรับเขาศึกษา  

รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ 
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
เปนหลกัสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5.7 หลักสูตรพหุวิทยาการ 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
กับการบริหารประเทศ เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสรางความ ตระหนักรูถึง
ปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและใหบริการภาครัฐ นโยบาย สาธารณะ และการจัดการภาครัฐทั้งใน
ระดับชาติภูมิภาคและทองถิ่น รวมทั้งเนนแนวคิดและกระบวนการตางๆ ในการบริหารงานภาครัฐ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีความรู
ปญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและใหบริการ 
ของรัฐในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเปนธรรม 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

6.4 เปดสอนภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2560 เปนตนไป 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ เจาหนาที่ทางดานการปกครอง ครู อาจารย นักวิชาการศึกษา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ นักพัฒนาสังคม 
เจาพนักงานในหนวยงานของรัฐ ทหาร นักวิจัย และนักการเมืองหรือขาราชการการเมืองทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น  
 8.2 องคกรภาคเอกชน อาทิ เจาหนาที่นโยบายและการวางแผน และเจาหนาที่บริหารทรัพยากรมนุษย 
 8.3 องคกรอิสระ อาทิ เจาพนักงานในหนวยงานขององคกรอิสระ องคการมหาชน และองคการ 
ไมแสวงหากําไร 
 8.4 การประกอบอาชีพอิสระที่สามารถนําความรูความสามารถทางการบริหารไปประกอบกิจกรรม 
ทางธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจได 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ชื่อ -สกลุ ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายวิชชาญ จุลหริก 
 

อาจารย 
 

รป.ด. 
 

รป.ม. 
น.บ. 
ค.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
รัฐประศาสนศาสตร 
นิติศาสตร 
การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
วิทยาลัยครสูุราษฎรธาน ี

2555 
 

2541 
2547 
2531 

2 นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย 
 

อาจารย รป.ด. 
บธ.ม. 
นศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร  
บริหารธุรกิจ  
การโฆษณา 

ม.ราชภัฏสวนดสุิต 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีปทุม 

2549 
2546 
2543 

3 นางสาวปาริฉัตร ตูดาํ อาจารย ปร.ด. 
รป.ม. 
รป.บ. 

 

การจัดการ 
รัฐประศาสนศาสตร 
การบริหารงานบุคคล 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.สงขลานครินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร 

2557 
2545 
2542 

4 นายทวนธง ครุฑจอน 
 

อาจารย Ph.D. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

Public Management 
รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) 
การจัดการทั่วไป 

University Utara Malaysia 
ม.เกษตรศาสตร 
ม.แมโจ 

2560 
2545 
2543 

5 นายอัศวศิริ  ลาปอ ี
 

อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐศาสตร(การปกครอง)  
รัฐศาสตร(การปกครอง) 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2549 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพถือเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย     

ที่เอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องและเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจํากัดตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปาน
กลางอยางถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการ
คลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปน
ขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะตอไปซึ่งปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาว สงผลใหประเทศไทย
ตองเนนความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแรงงานสูการเพิ่มประสิทธิผลของระบบ
เศรษฐกิจและการลงทุนผานกระบวนการขับเคลื่อนจากผลิตภาพแรงงานดานการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และเอกชนอยางสมดุล ดวยเงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงและความจําเปนในการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจขางตน
สงผลใหกระบวนการผลิตบัณฑิตทางดานรัฐประศาสนศาสตรในบริบทปจจุบัน จําเปนตองประยุกตองคความรู
จากการศึกษาภาคทฤษฎีผนวกกับทักษะการใช เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบันสูการสรางนวัตกรรม 
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(innovation) เพื่อสนองความตองการแรงงานและบุคลากรที่หลากหลายทั้งดานองคการภาครัฐ รวมถึง
ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนธรรม 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาวการณทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ  และการเงินโลก
จากขอ 11.1 เปนผลใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมกลุม
ความรวมมือในภูมิภาคที่มีความแตกตางกันในทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสงผลกระทบตอความเปนอยู
พฤติกรรมของบุคคล คานิยมและแนวความคิด อันอาจนําไปสูปญหาตางๆหลายประการโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจําตองมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยสวนรวม สถาบันทางสังคม
การเมืองตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจึงควรมุงเนนผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สามารถปรับตัวใหสอดรับกับภารกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนทรัพยากรสําคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยังยืน โดยใชกลไกของการจัดการศึกษาที่จะเปดพรหมแดนขององคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรให
สอดคลองกับหลักวิชาการและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ดังนั้น การพฒันาหลักสูตรจึงจําเปนตองเนน
การสรางพหุวิทยาการและกระบวนการตางๆในการบริหารงานภาครัฐภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลให

จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรอยางบูรณาการและมีศักยภาพในเชิงรุก สูการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการ
ขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่มีความสามารถเฉพาะที่หลากหลาย ทั้งในดานการปกครองทองถิ่น การจัดการภาครัฐและการจัด
กิจการระหวางประเทศที่มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมใหสอดคลองและ
ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ดานทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 สอดคลองกับพันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัยและการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนกาลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1.  วิชาบังคับ     จํานวน 18 หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา    จํานวน   9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ    จํานวน   9 หนวยกิต 
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2.  วิชาเลือก     จํานวน 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก   จํานวน   3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก    จํานวน   9 หนวยกิต 

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ (ถามี) 
ไมม ี

13.1.3  กลุมวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถามี) 
ไมม ี

 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

 ไมม ี
13.3 การบริหารจัดการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่ สั งกัดสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น 
ที่ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปนผู สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ ไดรับมอบหมายให รับผิดชอบ 
ดานวชิาการเปนผูกํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

 
14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น 

หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม 
1. ASEAN Universities Network การพัฒนานิสิตใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่

คาดหวัง (AUN 1) โดยสนับสนุนใหนิสิตการเขา
รวมโครงการ ASEAN University Youth 
Summit ประจําทุกป 

2. Universiti Utara Malaysia การแลกเปลี่ยนความรูทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวมกัน 

3. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

การจัดสัมมนาทางวิชาการดานการกระจายอํานาจ
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณและ
มหาวิทยาลัยเครือขายภาคใตที่จัดการเรียนการ
สอนทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

การสนับสนุนใหนิสิตเขาฝกสหกิจศึกษา 

5. การเคหะแหงชาติ การสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเมือง ชุมชน และที่อยูอาศัยในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 
1.2 ความสําคัญ 

ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาและจริยธรรมทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรดวยความคิดสรางสรรค 
(creativity) ความเปนมืออาชีพ (professionalism) และความเทาทันโลกสมัยใหม  (modern world 
literacy)  

1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต

ความขัดแยงทางคานิยม รวมทัง้มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร  
3. สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ 

ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม  
4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง ความ

คิดเห็นไดอยางสรางสรรค  
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ สถานการณ 

รวมถึง มีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติข้ันพื้นฐานในการแกปญหาทางการ วิจัยไดอยางถูกตอง  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

1. ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปอยางตอเนือ่ง 
2. ประเมินความคิดเห็นของนิสิต 
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. รายงานความคิดเห็นของนิสิต
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

2. พัฒนาทักษะการสอนตามผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน 

- พัฒนาคุณภาพการสอนของ
อาจารย 5 ดาน ไดแก  
1) คุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด าน
ความรู  3) ทักษะทางปญญา 4) 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิ เค ราะห เชิ งตั ว เลข  การ
สื่ อสาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3. พัฒนานิสิตใหมีทักษะทางวิชาชีพ - สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรมเพื่อให
นิสิตมีทักษะการปฏิบัติงาน 
 

1 . จํ านวน โครงการการพัฒ นา           
ขีดความสามารถทางวิชาชีพ 
ของนิสิต 
2. จํานวนรายวิชาที่มีจัด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตมีทักษะ
การปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ป 

- ดํ า เนิ น โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรตามเกณฑการรับรอง
หลักสูตรของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ฉ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และให
มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเปน 
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 
(ภาคผนวก ฉ) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วนั - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับรอง 
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติด ี

และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  
ไมมี  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
ไมมี   
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 ประมาณจากคาธรรมเนียมการศกึษาเหมาจายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  

รายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร (เงินเดือน, คาจาง
ประจํา, คาจางชั่วคราว, อุดหนุน
คาใชจายบุคลากร) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

2. งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. งบลงทุน (ครุภัณฑ) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการตาง ๆ 
ของหลักสูตร) 

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

รวมทั้งสิ้น 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 2,700,000 
จํานวนนิสิต 30 60 90 120 120 

 
 
 

รายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาลงทะเบียน  
(แบบเหมาจาย x จํานวนนิสิต) x 2 
ภาคเรียน 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหา   

ของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30 
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ฉ) 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

วิชาแกน  30 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดาน  36 หนวยกิต 
วิชาเลือก  15 หนวยกิต 
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ    9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
วิชาบังคับ  18 หนวยกิต 

กลุมการใชภาษา  9 หนวยกิต 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai for Higher Education  
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Basic English in Daily Life  
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุมบูรณาการ    9 หนวยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Social Sustainability and Sufficiency Economy  
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วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 

 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 

 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก 
               รายวชิาที่เหลือเปนวิชาเลือกได 

กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 
วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา    
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
 เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life 
Development 

 

0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  
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0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 

 Local Community Ways  
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
   
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
วิชาแกน       30 หนวยกิต 

0122111 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) 
Organization Theories  

0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Public Administration  

0122142 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 
 Political Philosophy  

0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน 3(3-0-6) 
 Law and Public Administration 

0122221 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
Public Policies 

0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ 3(3-0-6) 
Project Management and Analysis 

0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  

0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 
 Political, Economic, and Social System  

0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 
 Statistics in Public Administration  



มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

- 13 - 

0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Financial Management  

 
วิชาเฉพาะดาน  36 หนวยกิต 

0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration  

0122311 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 
 Leadership  

0122312 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management  

0122321 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development Administration 

0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  3(3-0-6) 
 Public Policies Implementation    

0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Pubic Project Management and Planning    

0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Human Resource Management  

0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Planning  

0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร 3(3-0-6) 
 Ethics and Good Governance for Administrator  

0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Budgetary Management   

0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Electronic Office  

0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 
 Research Methods in Public Administration  
  

วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  กลุมการปกครองทองถิ่น 
  Local Governance 
0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Local Government 
0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Decentralization and Local Governance 
0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 Law for Thai Local Government  
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0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Financial Management 

0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 3(3-0-6) 
 Metropolitan and Urban Management 
กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ 
Public Management and International Affairs 

0122371 กิจการอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Affairs  

0122372 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Marketing in Public Sector  

0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 Organization and International Relation  

0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Management Innovation  

0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Information Digital Management in Public Sector  
กลุมกฎหมายสําหรบัภาครัฐ 

 Law for Public Sector 
 0122381 กฎหมายอาญา  3(3-0-6) 
  Criminal Law 
 0122382 กฎหมายแพง  3(3-0-6) 
  Civil Law 
 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 
 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  3(3-0-6) 
  Law of Civil Procedure 
 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
  Law of Evidence 

วชิาประสบการณเชิงปฏิบัติ   9 หนวยกิต 
0122491 สหกิจศึกษา 9(0-27-0) 

Cooperative Education 
     หรือ 

0122492 การคนควาอิสระ 3(0-9-0) 
Independent Study  

0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 6(0-18-0) 
Practicum in Public Administration 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชา 

ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชา
ดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึงวันที่ขอโอน 

 
ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เลขรหัสหลักที่สามและสี่           หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 22 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เลขรหัสหลักที่หา หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปที่ 4 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
เลข  1 หมายถึง องคการและการจัดการ 
เลข  2 หมายถึง นโยบายสาธารณะ 
เลข  3 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย 
เลข  4 หมายถึง แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
เลข  5 หมายถึง การคลังและงบประมาณ 
เลข  6 หมายถึง การปกครองทองถิ่น 
เลข  7 หมายถึง การจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ 
เลข  8 หมายถึง กฎหมายสําหรับภาครัฐ 
เลข  9 หมายถึง ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

เลขรหัสหลักสุดทาย            หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  9 

0000111 ภาษาไทยสําหรบัอุดมศึกษา 3(3-0-6) 0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(3-0-6) 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000...... วิชาเลือก  3(........) 
 วิชาแกน 6  วิชาแกน 6 
0122141 แนวคิดและทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 0122111 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) 
0122143 กฎหมายกับการบรหิารราชการแผนดิน 3(3-0-6) 0122142 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 
  รวมหนวยกิต 15   รวมหนวยกิต 15 
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
 เลือกจากรายวิชา  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 0000……. วิชาเลือก 3(........) 
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2)  วิชาแกน 9 
0000……. วิชาเลือก 3(........) 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 วิชาแกน 9 0122222 การบริหารและวิเคราะหโครงการ 3(3-0-6) 
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5) 
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  วิชาเฉพาะดาน 3 
0122221 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  รวมหนวยกิต 15   รวมหนวยกิต 18 
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ชั้นปที ่3 ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 กลุมวชิาเฉพาะดาน 15  วิชาเฉพาะดาน 12 
0122321 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 0122312 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
0122311 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 3(3-0-6) 
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบรหิาร 3(3-0-6) 0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั 3(3-0-6)  สาธารณะ  
0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ 3(3-0-6) 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 กลุมวชิาเลือก 3  กลุมวชิาเลือก 3 
01223…… วิชาเลือก 3(………..) 01223…… วิชาเลือก 3(………..) 

    หมวดวิชาเลือกเสร ี 3 
   ………..…… วิชาเลือกเสร ี 3(………..) 

  รวมหนวยกิต 18   รวมหนวยกิต 18 

ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 หนวย

กิต ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 หนวย

กิต 
 วิชาเฉพาะดาน  6  วิชาประสบการณเชิงปฏิบัต ิ 9 
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 0122491 สหกิจศึกษา 9(0-27-

0) 
0122441 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)  หรือ  

 กลุมวชิาเลือก 9 0122492 การคนควาอิสระ 3(0-9-0) 
01224…… วิชาเลือก 3(………..) 0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 6(0-18-

0) 
01224…… วิชาเลือก 3(………..)    
01224…… วิชาเลือก 3(………..)    

 หมวดวิชาเลือกเสร ี 3    
………..…… วิชาเลือกเสร ี 3(………..)    
  รวมหนวยกิต 18   รวมหนวยกิต 9 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ 
สรุปความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ศึกษาคนควาความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search 
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of 
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with 
ethics and codes of conduct in communications 
   

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ
สื่อสาร 

Listening, speaking, reading and writing skills in English in different 
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills 
   

0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-
on practice in reading and writing sentences and short passages for communication in 
daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems 
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese 
social and cultural context 
   

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and 
cultural context 
   

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
   

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ 
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, 
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
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0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่งผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
   

0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and 
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying 
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment 
and innovative solutions of the problems 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร ชาติพันธุสัมพันธ ความเปนมา อัตลักษณความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก 
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
   

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life 

Development 
 

วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑตัดสินทางจริยธรรม  
คําสอนสําคัญทางศาสนา  มนุษยกับโลก  มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide 
the development of persons and society by learning, understanding and thinking 
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, 
man and the world, relationship between man and man including the values in human 
life 
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0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป ดนตรี และภาพยนตรอยางรูเทาทัน 
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies;  recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 
   

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ าต อสิ่ งแวดล อม โครงสร างค าไฟฟ า รูปแบบการผลิต ไฟฟ า  และการคํ านวณ ค าไฟฟ า 
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in 
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life 
   

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณคาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ 
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

 
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food 

consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝกอานจากบทความ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่ งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed 
media and electronic media according to the choice of interest, present the key 
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 
   

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical 
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great 
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players 
applied to the rules of society 
   

0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, 
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community 
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; 
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a 
global society; case studies of the community economy using social critique positively 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเลนพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรคในภาคใต  และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซยีน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
   

0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไก 
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน  
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local 
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the 
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the 
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each 
community which leads to sustainable development 
   

0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ  
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, 
risk management, time management, finance and savings, investment, household 
accounting, personality management, diversity management, application of information 
technology, ethics and social responsibility 
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
   

0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can 
bring about creative businesses 
   

0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music 
that can be used to design and improve the quality of life 
   

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections, political role of government; 
business and public sector organizations;  major problems of political and public 
administration, including the political reform in Thailand 
   

 
 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

- 25 - 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
0122111 ทฤษฎีองคการ        3(3-0-6) 

 Organization Theories 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองคการ พัฒนาการของความรูเกี่ยวกับองคการ การออกแบบ

องคการ การเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบโครงสราง การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงสายการ
บังคับบัญชาขององคการทั้งองคการภาครัฐและเอกชน  

 Theories and concepts about organization, development of knowledge 
about the organization, organizational design, emergence of the organization, structure 
forms, internal audit, risk management, chain of command in public and private 
organization 

 
0122141  แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 

 Concepts and Theories of Public Administration  
 แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและการบริหารจัดการ

ภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหารจัดการภาครัฐและการบริหารราชการแผนดินของไทย 
สภาพแวดลอมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ภาครัฐ และศึกษาแนวโนมทางรัฐประศาสนศาสตรและการบริหารงานภาครัฐในอนาคต 

 Concepts, theories, and scopes used in various phases of public 
administration and public management; evolution of public administration and public 
management and, Thai bureaucracy process; environmental in general management, 
intergovernmental relation; improvement on public administration and studies on public 
administration in the future 

 

0122142  ปรัชญาการเมือง        3(3-0-6) 
 Political Philosophy  
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณและแนวคิดทางการเมือง พัฒนาการทาง

ปรัชญาและสํานักปรัชญาทางการเมืองตางๆ ตั้งแตยุคกรีก ปรัชญายุคกลางระหวางยุคคลาสสิก ปรัชญา
สมัยใหม รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทางการเมืองทั้งสํานักคิดทั้งตะวันตกและตะวันออก 
การวิเคราะหบริบทการเมืองไทยเชิงปรัชญา 

 Basic concepts of philosophical and political theories; development of 
philosophical and theory from schools of thought in the classical political philosophy, 
middle age political philosophy and modern political philosophy; including study of 
theory and major philosophical concepts and issues leading to the birth of modernity; 
context and Thai political phenomenon 
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0122143    กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน     3(3-0-6) 
      Law and Public Administration  

  แนวคิด หลักเกณฑ และความสําคัญพื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภท 
ลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย หลักสําคัญในกฎหมายมหาชน บริบทของการใชอํานาจทางปกครอง 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ พลวัตของระเบียบบริหารราชการแผนดินของไทย การจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งการนํากฎหมายไปใชของนักรัฐประศาสนศาสตร 

  Concepts, principles and importance of general law, the separation types, the 
ranking dignitary and law scope, Public law for context of donation theory, associated of 
legal and order about public administration, dynamics of government administration; 
centralization de-concentration and decentralization include practice be concerned with 
apply law for public administrators 

 

0122221  นโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
  Public Policy  
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ หลักการสําคัญ 

กระบวนการของนโยบายสาธารณะ ทั้งการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับระบบของนโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะหนโยบายเบื้องตน 
โดยเนนการศึกษาจากกรณีสําคัญในทางนโยบายสาธารณะ 

  Definitions importance, concepts of public policy process; principles of 
public policy; policy formulation, implementation and assessment including organizations 
related to the system of public policy, including preliminary policy analysis by 
emphasizing the crucial case study in public policy 

 

0122222  การบริหารและการวิเคราะหโครงการ      3(3-0-6) 
  Project Management and Analysis 
  ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางงานนโยบาย  แผนและโครงการ วงจร

โครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ ภายใตการกําหนด
ทางเลือกสาธารณะ โดยเนนศึกษาโครงการสาธารณะภายใตบริบทสังคมไทย 

  Definition, significance, relationship between policy, plan and project, 
project cycle, feasibility analysis of both quantitative and qualitative project, the concept 
of project management, project management process, factors influencing project 
management under the public choices, which focus on public project in Thailand 
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0122231  การบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
  Human Resources Management  
  ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ วัตถุประสงค ภารกิจของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร 
การฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารคาตอบแทน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน 
นันทนาการและพนักงานสัมพันธ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  Knowledge about human resource management, importance, objectives, 
and missions of human resource management, human resource planning, job analysis, 
recruitment, personnel selection, training and human resource development, 
compensation management, welfare and benefit management, recreational and 
employee relations, evaluation of performance 

 

0122241  ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(3-0-6) 
  Political, Economic, and Social System  
  ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวาง

ประเทศความสัมพันธระหวางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารภาครัฐ การใชอํานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารประเทศ และอิทธิพลของการปกครองทองถิ่น การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเปน
ผูประกอบการทางสังคม และการตลาดที่มีตอการจัดการภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ 

  Knowledge of political, economic, and social in national, regional, and 
international stages; relationship between politics, economic, social and public 
administration; powerful use of decision making in the country’s administration and the 
local government, community enterprise management, social entrepreneurship, and 
marketing influencing public management and public service delivery 

 

0122242  สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร      3(2-2-5) 
  Statistics in Public Administration  
  ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร 

ดวยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งการ 
ฝกปฏิบัติการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  Definitions, taxonomies, and concepts of statistics; data analysis method of 
public administration by statistical methodology; processes and techniques of statistical 
usage in research field of public administration; including practices of using computer 
program 
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0122243  รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
  Comparative Public Administration  
  ความแตกตางของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การคลังและการเงินภาครัฐ การบริหาร

เชิงกลยุทธของไทยและตางประเทศ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทาง
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา แนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหม
ปญหาและความแตกตางของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรระหวางไทยและตางประเทศ 

  Conceptual differences of concepts of public administration, public finance, 
strategic management in Thailand and in the world; process, evolution, study in public 
administration in the past; course contents including work on concept of modern public 
administration, problem, differences of public administration among Thai public 
administration and public administration in the world 

 

0122251  การบริหารการคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Public Financial Management   
  แนวคิดการบริหารงานคลังสาธารณะ งบประมาณ การบริหารรายรับและรายจาย 

การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะ การจัดการดานทรัพยากรดานการเงิน นโยบายการคลังทั้ง
สวนกลางและทองถิ่น และการบริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  Public financial administration concepts, budget, revenue and expenditure 
administration, tax administration, public debt administration, fiscal policy and public 
financial administration of public enterprise and local government  
 

0122311  ภาวะผูนํา        3(3-0-6) 
  Leadership   
  วิวัฒนาการของภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํา ภาวะผูนําและการทํางาน 

เปนทีม การสรางทีมงาน การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม 
  Evolution of leadership, features and roles of leaders, leadership and 

teamwork, team building, troubleshooting and decision making to work as a team 
 

0122312  องคการและการจัดการ       3(3-0-6) 
  Organization and Management   
  ลักษณะโครงสรางขององคการพฤติกรรมมนุษยในองคกร การพัฒนาองคกร การจัดการ

ความรูและองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐ หนาที่
ของผูบริหารดานการวางแผน การสั่งงานการจูงใจคนทํางาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

  Structure of the organization, human behavior in the organizations, 
corporate development, knowledge management and organizational learning, 
management innovative, techniques for public administration, duties of the management 
to plan, job order, motivate, and operational control 
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0122321  การบริหารการพัฒนา       3(3-0-6) 
  Development Administration  
  แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการบริหารปกครองระดับตางๆ   

ที่เนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา การจัดองคกรพัฒนา ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารการ
พัฒนาที่เนนผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพัฒนาทองถิ่น วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ปญหาและแนวทาง       
ที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา 

  Concept of development management, relations between the 
administration different levels focusing on development; model of development concept, 
organizing the development organization, strategy and development administration 
processes focusing on achievement, conditions of local development, analysis of the 
current situation, problems and appropriate approach developed by case studies 

 

0122322  การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ       3(3-0-6) 
  Public Policy Implementation  
  กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ความหมาย ความสําคัญ การประเมินผลนโยบาย  

ความเปนไปไดของนโยบาย โครงการสาธารณะของรัฐที่มีผลตอความพึงพอใจตอประชาชนโดยมีกลยุทธใน
การการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่ทีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว โดยการวิเคราะห 
สังเคราะหกรณีศึกษาการกําหนดนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบายในสังคมไทย 

  Process of policy implementation and evaluation of policy possibilities, 
state public policy program state affect satisfaction with the public, strategies for policy 
implementation; factors that influence success or failure by analyzing, synthesizing case 
study case studies of policy implementation and evaluation of policies in Thai society 

 

0122323  การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ    3(3-0-6) 
  Public Project Management and Planning   
  หลักการเบื้องตน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะหโครงการ

สาธารณะ การบริหารโครงการสาธารณะในรูปแบบใหม ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ/หรือความลมเหลว
ในการบริหารโครงการสาธารณะโดยผานการประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะของระบบราชการไทย 

  Concepts and significant of planning; project management processes; project 
feasibility of study; project preparation; factors affecting success or failure of project 
implementation 
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0122331  การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Public Human Resources Management   
  แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร การวางแผนทรัพยากร

มนุษย  การวิเคราะหงาน  การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การบริหารคาตอบแทนการเลื่อน
ตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การออกจากราชการ การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน               
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแยง
ในองคกร 

  Concept and theories of human resource management in the organization, 
human resource planning, job analysis, recruitment, personnel selection, training, 
compensation management, promotion, job rotation, retirement, welfare and benefit 
management, evaluation of performance, law on human resource management in public 
sector, including conflict management in organizations 

 

0122332  การวางแผนทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
  Human Resource Planning  
  การวางแผนทรัพยกรมนุษยในองคกร การปฐมนิเทศ การวิเคราะหงาน การสรรหา และ

คัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร การบริหารคาจางเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารผลปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสวัสดิการ 

  Human resource planning, orientation, job analysis, recruitment and selection, 
development of human resources in the enterprise, management of salaries, wages and 
other benefits, evaluation and management of performance, welfare management 

 

0122341  จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร     3(3-0-6) 
  Ethics and Good Governance for Administrator  
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร จริยธรรมกับระบบราชการ จรรยาบรรณทางการ

บริหาร คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหารและขาราชการ หลักธรรมาภิบาล และการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะโดยใชธรรมาภิบาลเปนฐาน 

  Theories and concepts of ethics, ethics and bureaucracy, administrative ethics, 
basic moral for administrators and government officers, good governance principle and its 
application in public administration; additionally, provision and delivery of public service 
based on good governance 
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0122351  การบริหารจัดการงบประมาณ      3(3-0-6) 
  Budgetary Management   
  ความรูทั่วไปดานแนวคิด  ทฤษฎี  และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการ

งบประมาณ การบริหารรายไดและการบริหารรายจายภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เทคนิค
และวิธีการวิเคราะหงบประมาณผูประกอบการ ปญหาและแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ 

  General knowledge of theoretical concepts and policies for managing the 
budget; budget process; revenue administration and public expenditure management, both 
global and local, economic community technical analysis and budget operators. problems 
and prospects of the management of the budget 

 

0122361  การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
  Comparative Local Government  
  ประวัติความเปนมาของการเมืองทองถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมืองทองถิ่นระดับ

สากล วิเคราะหแนวความคิด หลักการ เปาหมายในการดําเนินการปกครองทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางการ
จัดการองคกร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการปกครองทองถิ่นรวมทั้งแนวโนมทางการเมืองการ
ปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ 

  Background into development on local government and comparative theories 
in local government; conceptual analysis, principles, target, structural management and 
public policy on local government including Thai and other countries local government will 
be studied 

 

0122362  การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น    3(3-0-6) 
  Decentralization and Local Governance  
  การจัดโครงสรางอํานาจทางการเมืองการปกครองในบริบทของการกระจายอํานาจทางการ

ปกครอง ความสัมพันธขององคกรทางปกครองในระดับตางๆ หลักการจัดการทองถิ่นสมัยใหม การบริหาร
จัดการและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมและการเปลี่ยนแปลง
การกระจายอํานาจและการจัดการทองถิน่ในอนาคต 

  Structural arrangement of power in politics and government approach to 
decentralization, relationship of governmental organization in each levels, principle of 
modern local management, governance and decentralization for local government, and 
analysis of trend and change of decentralization and local management in the future  

 

0122371  กิจการอาเซียน        3(3-0-6) 
  ASEAN Affairs  
  ความเปนมาของอาเซียน ความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวมของอาเซียนตอเหตุการณตางๆ 

ที่ เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้ งในมิติดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธ
ภายในประเทศสมาชิกของอาเซียน 

  History of ASEAN in order to understand its role and participation on situations 
from past to present in terms of economics and stability including the interaction within the 
member states 
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0122372  การตลาดภาครัฐ        3(3-0-6) 
  Marketing in Public Sector  
  ความหมายและความสําคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจของรัฐ 

โดยศึกษาแนวคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด 
การแบงสวนตลาด สวนผสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม ที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด จรรยาบรรณดาน
การตลาด 

  Definition and importance of marketing principles as the public’s main 
business activity focusing on concepts and marketing policy, principles of modern marketing, 
marketing activities and functions, marketing segmentation, marketing mix, marketing 
strategies, influences and economic and social environments on consumer behavior; 
application of technology in marketing and marketing etiquettes 

 

0122411  สํานักงานอิเล็กทรอนิกส       3(2-2-5) 
  Electronic Office  
   พื้นฐานทั่ วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การทํางานและองคประกอบของคอมพิวเตอร 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน และการฝกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการสํานักงาน
การประมวลผลคําเพื่อการบริหารงานสารบรรณ การนําเสนองาน การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล และ
การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

  Basic computer, operation and components of computer, application of 
computers in office work and practice of using application programs for office management 
such as word processor for official document, presentation, searching data and information 
via internet, and sending and receiving by means of electronic mails 

 

0122441  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     3(2-2-5) 
  Research Methods in Public Administration  
  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและวิธีการวิจัยแบบตางๆ การออกแบบการวิจัย 

การกําหนดหัวขอการวิจัย การกําหนดทฤษฏี การกําหนดสมมติฐานสําหรับการวิจัย การสุมตัวอยาง เครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยและการปฏิบัติการ 

  Research methods in public administration and other research methods 
enabling to adapt in public administration, research design, research topic identification, 
theoretical formulation, hypotheses determination, random sampling, research instrument, 
data analysis, data interpretation, and academic writing for research report, and practice 
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0122461  กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย     3(3-0-6) 
  Law for Thai Local Government  
  แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินและการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในฐานะที่เปนนิติบุคคล อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายลําดับรอง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการปกครองทองถิ่นไทย 

  Principle in constitutional law, government administration regulations and 
decentralization law; local government authority as a legal entity, authority in local 
government by law order deputy enact, order and legal concerning with local governance 

 

0122462  การบริหารการคลังทองถิ่น      3(3-0-6) 
  Local Fiscal Management  
  บทบาทและหนาที่ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะและความสําคัญของ

การคลังทองถิ่น ประเภทและโครงสรางรายรับรายจายของทองถิ่น วงจรและกระบวนการงบประมาณของ
ทองถิ่น ความสัมพันธระหวางการคลังทองถิ่นกับรัฐบาลกลาง ปญหาเกี่ยวกับการคลังของทองถิ่น 

  Roles and objectives of fiscal in local government and special emphasis on 
local fiscal such as income, expenditure structure of local government, budgeting process, 
fiscal intergovernmental relation, issues and problems in local fiscal 

 

0122463  การจัดการเมืองและมหานคร      3(3-0-6) 
  Urban and Metropolitan Management  
  ความหมายและวัฎจักรเมืองและมหานคร ความเจริญเติบโตของเมืองกลายเปนมหานคร 

บทบาทของเมืองและมหานครในมิติพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการเมืองและ
มหานครดานตางๆ ตลอดจนการวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไข อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง
และทิศทางการพัฒนาเมือง 

  Definitions and cycle of urban and metropolitan; the growth of urban 
becoming metropolitan; role of urban and metropolitan in developmental dimensions of 
politics, economic, and social, urban and metropolitan governance; problem analysis and 
solving method which affected by the growth and direction of urban development 
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0122471  องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
  Organization and International Relation   
  ประวัติองคกรระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากองคการสันนิบาตชาติ จนมาถึงองคการ

สหประชาชาติ ตลอดจนองคกรระดับภูมิภาคตางๆ ที่แสดงถึงบทบาทและการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ใน
การแกปญหาระหวางประเทศในดานตางๆ พื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศโครงสรางของระบบการ
ระหวางประเทศ การวิเคราะหปจจัยดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการจัดการ
ของรัฐ 

  Origins and history of international organizations in all levels from the 
founding of the League of Nations up to the United Nations including the regional 
organizations; role and progress of each organization to solve international disputes in each 
field; basic of international politics and structure of international system to analyze political, 
military, economic, social and cultural factors affecting state decision making.  

 

0122472  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Public Management Innovation  
  หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ เงื่อนไขสําคัญที่กอใหเกิด

นวัตกรรมภาครัฐ หลักการและเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรมตอ
การจัดการภาครัฐ 

  Principles and concepts of innovation and public management innovation, 
important conditions influencing public innovation, principles and tools to develop public 
management innovation, including roles of innovation on public management 

 

0122473  การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ     3(2-2-5) 
  Information Digital Management in Public Sector  
    หลักการและแนวคิดของขอมูล สารสนเทศ และดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศดิจิทัลกับการจัดการ องคประกอบและโครงสรางของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการ การประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ 

  Principles and concepts of data, information, and digital; information 
technology and communications, information digital and management, elements and 
structures of information system, information system development to support management, 
application of information technology system and digital technology for public management 
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0122381  กฎหมายอาญา         3(3-0-6) 
  Criminal Law 
  หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางอาญา ขอบเขตและสภาพ

บังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะตางๆ ในภาค 2 และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมาย
อาญา 

  Principles of criminal law, theory of application in criminal law; scope and 
criminal sanction, prescription, application petty offenses general principles different types of 
offenses in Part 2 and Part 3 of code of criminal law 
 

0122382  กฎหมายแพง         3(3-0-6) 
  Civil Law 
  หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพยสิน ครอบครัวและ

มรดกตามรายละเอียดของประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ถึงบรรพที่ 6  
  Principles of civil law, obligation, specific contracts, property, family and 

succession law based on civil and commercial code, Book 1 to Book 6 
 

0122481  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       3(3-0-6) 
   Law of Criminal Procedure 
   หลักท่ัวไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดี
แพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   Principles of criminal procedure law; authority of inquiry officials and the 
court; prosecution of criminal cases and civil cases relating to the criminal case; subpoena, 
power of arrest, imprisonment, search, release, and investigation; procedure in the criminal 
procedure 
 

0122482  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       3(3-0-6) 
   Law of Civil Procedure 
   หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและ
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
   Principles of civil procedure law; general rules of law; procedure in the court 
of first instance; petition of appeal based on the civil procedure code 
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0122483  กฎหมายลักษณะพยาน        3(3-0-6) 
   Law of Evidence 
   หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   Principles of the law of evidence and embraces general principles of the law 
of evidence and provisions embodied in the civil procedure code and the criminal procedure 
code 
 

0122491  สหกิจศึกษา        9(0-27-0) 
  Cooperative Education  
   เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกรตางๆ โดยเนน 

การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู 
ทักษะ ทัศนคติ และเกิดการเรียนรูประสบการณจริง จัดทําโครงงานหรือวิจัยรวมกับหนวยงาน และนําเสนอผล
การฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาห 

  Practicum on public administration in institutions or organizations focusing on 
quality operations appropriate with student’s education level and benefit for student’s 
institution in terms of gaining knowledge and skills, positive attitudes and learning 
experiences; students engage in project or research with host institution, and present the 
outcomes of the 16-week practicum 
 

0122492  การคนควาอิสระ        3(0-9-0) 
  Independent Study  
  คนควาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห สังเคราะหประเด็นทาง 

รัฐประศาสนศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  Study on public administration; hands-on practice on analysis and synthesis of 

domestic and international public administration  
 

0122493  การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร     6(0-18-0) 
  Practicum in Public Administration 
  ฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
  A practicum on public administration in either public or private sectors’ 

institutions or organizations for students to learn from hand-on experience for a period of 
one semester 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ -สกลุ ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายวิชชาญ จุลหริก 
 

อาจารย 
 

รป.ด. 
 

รป.ม. 
น.บ. 
ค.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
รัฐประศาสนศาสตร 
นิติศาสตร 
การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
วิทยาลัยครสูุราษฎรธาน ี

2555 
 

2541 
2547 
2531 

2 นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย 
 

อาจารย รป.ด. 
บธ.ม. 
นศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร  
บริหารธุรกิจ  
การโฆษณา 

ม.ราชภัฏสวนดสุิต 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีปทุม 

2549 
2546 
2543 

3 นางสาวปาริฉัตร ตูดาํ อาจารย ปร.ด. 
รป.ม. 
รป.บ. 

 

การจัดการ 
รัฐประศาสนศาสตร 
การบริหารงานบุคคล 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.สงขลานครินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร 

2557 
2545 
2542 

4 นายทวนธง ครุฑจอน 
 

อาจารย Ph.D. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

Public Management 
รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) 
การจัดการทั่วไป 

University Utara Malaysia 
ม.เกษตรศาสตร 
ม.แมโจ 

2560 
2545 
2543 

5 นายอัศวศิริ  ลาปอ ี
 

อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐศาสตร(การปกครอง)  
รัฐศาสตร(การปกครอง) 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2549 

 
3.2.2 อาจารยพิเศษ 

เปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเปนครั้งคราวและเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 อาจารยผูสอน 
วรรคที่ 2 “ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ อาจารย
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น” 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ  
กอนเขาสูการทํางาน ดังนั้นในหลักสูตรจึงกําหนดรายวิชา 0122491 สหกิจศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต หรือ 
0122493 ฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต และ 0122492 การคนควาอิสระ จํานวน 3 
หนวยกิต ใหนิสิตเลือกเรียน ในปการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเตรียมการใหบัณฑิตมีความพรอมในทุกๆ 
ดาน นอกจากความรูในทางทฤษฎีแลว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรฝกประสบการณในการเขาสูการ
ปฏิบัติงานจริง ดังนั้น หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตทุกคนตองผานการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือฝกงานทาง 
รัฐประศาสนศาสตรและการคนควาอิสระ ในหนวยงานทั้งเปนองคกรภาครัฐ เชน กระทรวง กรม กอง ใน
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน และองคกรภาคเอกชน ใน
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หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 27 ชั่วโมงหรือ 4 เดือน โดยกําหนดใหนิสิต
ลงทะเบียนและฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตรและการคนควาอิสระในชั้นปที ่4 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้  
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

สามารถประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนไดดี 
 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการได 
4.1.4 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที ่4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามเวลาปฏิบัติงานของหนวยงานตลอดภาคเรียนปลายในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

รวมเวลา 16 สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียน 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย  
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

นิสิตทุกคนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตรตามหนวยงานตาง ๆ 
เมื่อฝกงานครบกําหนดแลวจะตองทํารายงานสรุปการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น จํานวน 1 เลม โดยมีเคาโครง
ดังนี้ 

- ประวัติความเปนมาของหนวยงาน (ที่ฝกงาน)/โครงสรางของหนวยงาน/ชวงเวลา 
- บทบาทหนาที่/ตําแหนง ที่ไดรับในการฝกงาน 
- ความรู/ประสบการณที่ไดรับจากการฝกงาน 
- ขอเสนอแนะ/แนวทาง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรูการทําโครงงานหรือวิจัยของนิสิต มีดังนี ้

5.2.1 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ 
ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม  

5.2.2 มีประสิทธิภาพในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ 
สถานการณ รวมถึง มีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยได
อยางถูกตอง  

5.3 ชวงเวลา  
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
9 หนวยกิต หรือ จํานวนชั่วโมง 27 ชั่วโมง (ดําเนินการรวมกับรายวิชาในกลุมประสบการณ 

เชิงปฏิบัติ) 
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5.5 การเตรียมการ 
การเตรียมการสําหรับการทําโครงงานหรือวิจัยของนิสิตเพื่อประกอบรายวิชาในกลุมประสบการณ

เชิงปฏิบัติ ประกอบดวย  
5.5.1 จัดการปฐมนิเทศและแนะนํากระบวนการจัดทําโครงงานหรือวิจัยแกนิสิตกอนออก

ปฏิบัติการภาคสนาม 
5.5.2 กําหนดอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตแตละคนกอนออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใหคําแนะนํา

ชวยเหลือทางวิชาการแกนิสิตตลอดระยะเวลาทั้งกอน ระหวาง และหลังจากการฝกประสบการณ 
5.5.3 กําหนดใหมีที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัยในหนวยฝกประสบการณเชิงปฏิบัติเพื่อใหคําแนะนํา

ชวยเหลือทางวิชาการแกนิสิตรวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
5.5.4 กําหนดใหนิสิตรายงานผลความกาวหนาตอท่ีปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทุกเดือนผานเพื่อ

ทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงงานหรือวิจัย 
5.5.4 จัดใหมีการนําเสนอโครงงานหรือวิจัยของนิสิตตอที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหลังจาก

สิ้นสุดการปฏิบัติการภาคสนาม 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากที่ปรึกษาของหนวยฝกประสบการณและอาจารยที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากผล  
ของโครงงานหรือวิจัย และใชกระบวนการทวนสอบมาตรฐานของตามท่ีคณะและ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนสิิต รายวิชา 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใตความขดัแยงทางคานิยม 
รวมทั้งมีการพัฒนานสิัยและการปฏิบัติตน
ตามศลีธรรม  

- กําหนดรายวิชาจรยิธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหารใหแก
นิสิตเพื่อท่ีสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ
ตอสังคม 
- จัดทํากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสรางเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และความรับผดิชอบตอสังคมและสวนรวม 

0122341 จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลนักบริหาร 

2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร  

- กําหนดกลุมวิชาที่เปนความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตรสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558  

0122111 ทฤษฎีองคการ 
0122221 นโยบายสาธารณะ 
0122231 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
0122141 แนวคิดและทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร 
0122251 การบริหารการ
คลังสาธารณะ 

3. สามารถประยุกตใชความรูทาง 
รัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่มีความ
ซับซอนไดอยางเหมาะสม  

- กําหนดกลุมวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและ
ผลักดันการประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ
ปฏิบัติงานจริง  วิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม  

0122491 สหกิจศึกษา 
0122492 การศึกษาอิสระ 
0122493 การฝกงานทาง   
รัฐประศาสนศาสตร 

4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มคีวาม
หลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและ
แสดงความคดิเห็นไดอยางสรางสรรค  

- กําหนดรายวิชาภาวะผูนํา กิจกรรมศึกษาภาคสนามทั้งใน
และตางประเทศ กิจกรรมกรณศีึกษาโดยใชทองถิ่นเปนฐาน 
และกิจกรรมความรวมมือระดับนานาชาติทีส่รางเสรมิทักษะ
การปรับตัวเขากับสังคมทีม่ีความหลากหลาย การรับฟง
ความเห็นตาง และการแสดงความคิดเห็นอยางสรางรรค 

0122311 ภาวะผูนํา 

5. มีประสิทธภิาพในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
กับ สถานการณ รวมถึง มีความรู
ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้น
พื้นฐานในการแกปญหาทางการวจิัยได
อยางถูกตอง 

- กําหนดรายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและการจดัการ
สารสนเทศดจิิทัลภาครัฐเพื่อสงเสริมทักษะดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั 
- กําหนดรายวิชาสถติิและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็งในการใชเครื่องมือทางสถิติ
แกไขปญหาทางการวจิัยไดอยางมอือาชีพ 
- กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชาเนนการ
นําเสนองานโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย 

0122411 สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส 
0122473 การจัดการ
สารสนเทศดจิิทัลภาครัฐ 
0122242 สถิติทาง            
รัฐประศาสนศาสตร 
0122441 ระเบยีบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 พัฒ นานิ สั ยและประพฤติตนอย างมีคุณ ธรรม 
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้ งในสวนตนและ
สวนรวม  
     1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม 
และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจ
ทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น 

1) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้น
พื้นฐานใหกับนิสิตในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม มีความ
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และมีการตรงตอเวลา 

2) อาจารยผูสอนตองชวยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา 

3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร และภาวะผูนําซึ่งเปน
วิชาในหมวดวิชาเอกบังคับใหนิสิตไดเรียน 

4) จัดทําขอตกลงรวมกับนิสิตและมีบทลงโทษ หากทําผิด
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง 

1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค   
2) การสอบขอเขียนในรายวิชาที่ เกี่ยวของ อาท ิ

จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร  
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามขอตกลงรวมของนิสิต 

 
 

2. ดานความรู 
    2.1 เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทาง

รัฐประศาสนศาสตร  
    2.2 รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    2.3 ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ 
การแกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

   1) การจัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนใหนิสิต
ศึกษาหลักการทางทฤษฎี และสามารถประยุกตใชทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
   2) ควรจัด ให มี การเรียนรู จากสถานการณ จริ งโดย
ก ารศึ กษ าดู งาน  ก ารทํ า วิ จั ย ภ าคสน าม  ตล อดจน             
ฝกปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3) มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณโดยตรง มาให
ความรู 

1) บททดสอบยอย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา 
   4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
   5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน
ทางรัฐประศาสนศาสตร 



มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

- 42 - 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สามารถคนหาขอเท็ จจริ งและทํ าความเข าใจ
ปรากฏการณที่ เกี่ ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลาย  
    3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค 

1) กรณีศึกษาแหลงเรียนรูดานการจัดการองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่มีการจัดการที่ด ี
    2) การอภิปรายเปนกลุม/การศึกษาเฉพาะกรณีดานการ
บริหารจัดการองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชา
สังคม 
    3) การทํางานที่ ได รับมอบหมายใหคนควาหรือทํ า
โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม 
    4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดาน
การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม 
    5) การจัดการความรู  (KM) เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู
รวมกันกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
    6) การจัดการทําแผนภูมิความคิด (Mind Mapping) 

1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหทํา 
   2) ประเมินจาก การสอบขอเขียน การคิดวิเคราะห 
การสังเคราะห  และการเชื่อมโยงประเด็นดานการ
บริหารจัดการองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 
   3) การเขียนรายงานขอคนพบที่ไดจากกรณีศึกษา/
โครงงานวิจัย 
   4) สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
ทางดานการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม  
    4.2 สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลายรับ
ฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 
    4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม 
 

 1) การจัดกิจกรรมกลุมควบคูกับการทํางานเดี่ยวโดยเฉ
พะการใชกรณีศึกษาการอภิปราย การเสนอความคิดเห็นใน
ลักษณะการระดมสมอง 

 2) จัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ นอกหองเรียน เชน วัน
พุธในชวงบาย 

 3) จัดทําโครงการพิเศษหรือกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ในทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางนิสิต 
 

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการ
ทํางานกลุม วิธีแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของนิสิต 
  2) ประเมินความรับผิดชอบจากความตรงตอเวลาใน
การสงงาน และความตั้งใจทํางานใหสมบูรณ 
  3) จัดใหมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการทํางานรวมกับ
หนวยงานในทองถิ่น 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีทักษะในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน
เครื่องมือในการคนควาหาความรูและ การนําเสนอขอมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ  
    5.2 สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร  
     5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาสถิติทางรัฐประศาสน
ศาสตร และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
เพื่อศึกษาปญหาตามสภาพของทองถิ่น 

2 ) กํ า ห น ด ให นิ สิ ต เรี ย น ใน ร าย วิ ช า สํ า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส 

3) ใหมีการคนหาขอมูลเพื่อใชในการเรียนการสอนโดยใช
ระบบสารสนเทศ 

4) ใหนิสิตมีการนําเสนอรายงานและผลการศึกษาในรูป
ปากเปลา และดวยการใชระบบสารสนเทศ 
 

1) ใชผลการประเมินในรายวิชาที่เกีย่วของโดยตรง 
   2) ประเมินผลจากการทําวิจัยที่ใชการวิเคราะหตัวเลข
ประกอบ 
   3) ประเมินโดยการนําเสนอรายงานดวยการสอบปาก
เปลาสําหรับการทํารายงานและการวิจัยตาง ๆ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
1.2 มวีินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
3.3 มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทนั 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุมการใชภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอดุมศึกษา              

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน              

0000122  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน              
กลุมบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต              

0000162  สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต              
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              

กลุมวชิาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
กลุมวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา              
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม              
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี              
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน              



มคอ.2 ปริญญาตรี - 46 - 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู              
0000163  วิถีอาเซียน              
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165  ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง              
0000166  ไฟฟากับชีวิต              
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168  การอานเพ่ือชีวิต              
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
0000264  เศรษฐศาสตรและการจัดการ              
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต              
0000266  เศรษฐกิจสรางสรรค              
0000267  ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ              
0000268  การเมืองการปกครองไทย              
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3. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ  
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้  
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและ

สวนรวม 
1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช

ดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอื่น 
2. ดานความรู 

2.1 เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
2.2 รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่

เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2.3 ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูใน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม 
4.2 สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลายรับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่

เกีย่วของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 
4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบท

ของกลุม 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอ

ขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 
5.2 สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาแกน 

    
 

  
   

   

0122111 ทฤษฎีองคการ              

0122141 แนวคิดและทฤษฎรีัฐประศาสนศาสตร              

0122142 ปรัชญาการเมือง              

0122143 กฎหมายกับการบรหิารราชการแผนดิน              
0122221 นโยบายสาธารณะ              

0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ              

0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย              

0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม              

0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร              
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2) วิชาเฉพาะดาน              
0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ              

0122311 ภาวะผูนํา              

0122312 องคการและการจัดการ              

0122321 การบริหารการพัฒนา              

0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ              

0122323 การวางแผนและการบรหิารโครงการสาธารณะ              

0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครฐั              

0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย              

0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบรหิาร              

0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ              

0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส              

0122441 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร              

3) วิชาเลือก              

 กลุมการปกครองทองถิ่น              

0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ                

0122362 การกระจายอํานาจและการบรหิารจดัการทองถิ่น              

0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
0122462 การบริหารการคลังทองถ่ิน              
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร              

 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ              

0122371 กิจการอาเซียน              

0122372 การตลาดภาครัฐ              
0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ              
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ              

0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทลัภาครฐั              

 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ              

0122381 กฎหมายอาญา                

0122382 กฎหมายแพง              

0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา              

0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง              

0122483 กฎหมายลักษณะพยาน              

4) วิชาประสบการณเชิงปฏิบัต ิ              
0122491 สหกิจศึกษา              
0122492 การคนควาอิสระ              
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร              

รวม  ความรับผิดชอบหลัก 7 8 13 11 13 7 17 15 11 17 10 5 14 

รวม  ความรับผิดชอบรอง  4 2 1 1 1 5 3 5 7 3 3 2 3 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง

จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น 
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19 
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ฉ) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรการทวนสอบ ดังนี้ 
ระดับมหาวิทยาลัย  
1. ในกรณีที่มีการรองเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินอยางละเอียดแลวดําเนินการ

ตามลักษณะของแตละรายการของขอรองเรียน 
2. สงผลการประเมินผานอนุกรรมการตรวจสอบความถูกตอง 
3. สงผลการตรวจสอบพรอมหลักฐานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
4. รายงานผลการพิจารณาพรอมหลักฐานตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 
ระดับคณะ  
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผานการตรวจสอบจากอนุกรรมการประกันคุณภาพ

ระดับสาขาวิชา 
ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร  
อาจารยผูสอนจัดทําผลการประเมินตามรายละเอียดรายวิชาที่ไดทําความตกลงหรือแจงใหกับผูเรียนทราบ

กอนการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ 

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ฉ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมเปนประจําทุกป โดยเนนเรื่องการเปนครูมืออาซึพ : 

เทคนิคการสอนและหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 
ระดับคณะ  
1. กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) เชน เรื่องกลยุทธและ

วิธีการสอนแบบตาง ๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง 

2. มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหมอยางนอย 1 ภาคเรียนที ่
1 ภาคการศึกษา 

ระดับหลักสูตร  
1.  ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตรที่แสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารย ฯลฯ ใหอาจารยใหม 
2.  ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ

การสอนและการประเมินผลใหแกอาจารยใหม 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรกการสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรม 
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขารัฐประศาสนศาสตรสงเสริมการทําวิจัยสรางความรู
ใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 
ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหนาที่ในการเปนอาจารย
ที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 

 1.2 จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา มีหนาที่ในการเปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 

 1.3 จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป 

 1.4 มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให เปนไปตามตัวบ งชี้ ผล 
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้  TQF ขอ 1-5 
ใหครบถวนทุกขอตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เกณฑการการประเมินผาน คือ 
มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

 
2. บัณฑิต 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อวัดและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
3. นิสิต 

 3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลอง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิต
ที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 3.2 หลักสูตรมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ มีกลไก 
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  

 3.3 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 
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 3.4 มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราการสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร และรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

 
4. อาจารย 

4.1 มีการวางแผนกระบวนการบริหารและการพัฒนาอาจารย โดยการรับอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ตองอยูในแขนงใดแขนง
หนึ่งตามที่ระบุไวในฐานขอมูล International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 ในขอ 
3 คือ Social Science, Business and Law ไดแก ขอ 31 ขอ 34 และ ขอ38 ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรหรือในสาขาวิชาที่สะทอนอัตลักษณและรายวิชาในหลักสูตรโดยมีระบบ มีกลไก นําไปสูการ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปรงใส 

4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารยอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ
และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 

4.3 มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนงบประมาณและทรัพยากร กิจกรรมการ
ดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพอาจารยอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตรา
อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไก 
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมี
เนื้อหาทันสมัย มีความกาวหนาทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปดรายวิชา
ตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและ
ตลาดแรงงาน 

5.2 มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มีกลไก 
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยมีการพจิารณากําหนดผูสอนในแตละรายวิชา
ที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับติดตามอาจารยในการจัดทํา 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 

5.3 มีกระบวนการประเมินผูเรียนที่มีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล 
เพื่อการพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 



มคอ. 2 ปริญญาตรี - 56 - 

มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

5.4 มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยความพรอม
ทางกายภาพ เชน หองเรียน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา 
การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดเรียนการสอน 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีตัวบงชี้ที่ 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมายติดตอกัน ไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายไมนอยกวารอยละ80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละ
ป ดังนี้ 

 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคเรียนใหครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 
 

X X X X X 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน 

 X X X X 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50  
ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนนิการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลัก 
ของแตละวิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ 
การสอนควรเนนการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎีกับปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือ
ดวยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ 
รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย
และนําเสนอ 

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรู
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ ในการประเมินกลยุทธการสอนเพื่อใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
จะมีการนํากระบวนการดังตอไปนี้มาใช 

มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน 

มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุม 
เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นปโดยอาจารยแตละทาน 

มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพื่อถายทอด
ความเขาใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นปและแลกเปลี่ยนกลยุทธในการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธกาสอน และการใชสื่อ

ในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การวัดและประเมินผลนิสิตอยางนอยใหเปนไปตามประกาศ ดังนี้ 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ13

วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวย มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 
 การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริงซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

จะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ
รับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรม การให
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คะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร เชนการประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชาการประเมินของผูจางงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน 

 นอกจากนี้การประเมินผลความรู  สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้ 

 (1) บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรู 
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันกันระดับสากล 

 (2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 (3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดํ าเนินการประเมินผลการดํ าเนินงานตามตัวบ งชี้ 

 (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการ
ปรับปรุงยอยที่สามารถดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 
5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. นายทวนธง  ครุฑจอน  
Ph.D. (Public Management) Universiti Utara Malaysia, 2560 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแมโจ, 2543    
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย 

ทวนธง ครุฑจอน ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ พรพันธุ เขมคุณาศัย เสาวธาร สมานิตย พรไทย ศิริสาธิตกิจ 
ทรงศักดา ชยานุเคราะห ตรีชาติ เลาแกวหนู และโอปอร ชัยสงาพงษ.  (2559).  โครงการศึกษาวิจัย
การจัดการเพื่ อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่ อยูอาศัยในเขตการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย . 
กรุงเทพมหานคร : การเคหะแหงชาติ. 

วันจรัตน  เดชวิลัย และทวนธง  ครุฑจอน.  (2556).  บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม 
สืบทอดอัตลักษณชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเก้ียน จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม. 

 
บทความวิจัย 

Krutchon, T., Thamsuwan P. & Sirisatidkid. C.S. (2016).  “The Design of Accessible Support of 
 Health Welfare for the Aging Society in the Local Government of Thailand: A Case

 Study of Kumpang Municipality, Satun Province,” In 2 0 1 6  KAPA International 
Conference “Redesigning Public Administration for Future Society”.  (pp. 1-8).  June 
23-25, 2016 KOHI, Osong, Chungcheongbuk-do, South Korea.  Chungcheongbuk-do : 
The Korean Association for Public Administration. 

วันจรัตน  เดชวิลัย และทวนธง  ครุฑจอน.  (2558).  “การบริหารงานที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการจัดการวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต,” 
ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).  (หนา 267-
276).  วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี.  ชลบุรี : 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วันจรัตน  เดชวิลัย และทวนธง  ครุฑจอน. (2557). บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการสงเสริม สืบ
ทอดอัตลักษณชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต, วิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
4(2), 1-34. 
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บทความวิชาการ 
มณฑนา พิพัฒน เพ็ญ  พรไทย ศิริสาธิตกิจ ชลลดา แสงมณี  ศิ ริสาธิตกิจ  ทวนธง ครุฑจอน และ 

ปพนธีร ธีระพันธ. (2560). “ประสบการณการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใต . ใน วารสารฉบับพิเศษ สัปดาหสิทธิมนุษยชน ครั้งที่  5 สิทธิมนุษยชนบนความ
เคลื่อนไหว”. (หนา 13-14).  27-30 มีนาคม 2560 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะนิติศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 

ทวนธง  ครุฑจอน.  (2559).  “รูปแบบการจัดการความรูของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
จังหวัดสงขลา,” ใน การสัมมนาทางวิชาการสรางพลเมืองดวยความรู กาวสูสังคมประชาธิปไตย 
งานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ป.  30 มกราคม 2559 โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา. 

Krutchon, T.  (2 0 1 5 ).  “Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local 
 Government in Thailand,” In International Seminar on Democracy and Election: 
 Solution for Establishing Good Governance.  March 1 7 -1 8 , 2 0 1 5  Gedung IPTEKS, 
 Makassar, Indonesia.  Makassar : Universitas Hasanuddin. 
Krutchon, T. (2 0 1 5 ) .  “Conceptual Framework of Decentralisation Policy: A Case of Local 
 Government in Thailand,” KRITIS : Jurnal Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas 
 Hasanuddin. 1(1), 47-57. 
Krutchon, T.  (2014). “A Pilot Study of The Acceptance of 1 Malaysia Concept from Malaysian 

in Kuala Perlis, Perlis State,” RSU International Journal of College of Government.  1(1), 
24-30. 

Krutchon, T.  (2 0 1 3 ) .   “Local Government Performance in Thailand: An Empirical 
 Analysis,”The First International Conference of Western Sulawesi University.  January 
 1 0 , 2 0 1 3  Majene City Hall, West Sulawesi, Indonesia. West Sulawesi : Western 
 Sulawesi University of Indonesia. 
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2. นายวิชชาญ จุลหริก 
 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2555  
 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541 
 ค.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี, 2531   
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
  ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัย 
วิชชาญ  จุลหริก.  (2558).  การบริหารงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
 สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
วิชชาญ  จุลหริก.  และคณะ.  (2557).  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานภายใตเกณฑการทองเที่ยวอยาง
 ยั่งยืนโลกของ UNWTO แหลงทุน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 (องคกรมหาชน) อพท.กรุงเทพวิทยาลัยพาณิชยศาสตร : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
 บทความวิจัย 
วิชชาญ  จุลหริก.  (2559).  “ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนบพิตํา 
 อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ 
 ครั้งที่ 12 เรื่อง เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 ในภู มิ ภ าค เอ เชี ย  (ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society,
 Culture, and Environmental Stability) วันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
 ฟลิปปนส 
วิชชาญ  จุลหริก.  (2558).  “การศึกษาสุภาพสตรีการยอมรับการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” 
 โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อ
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมในประชาคมอาเซียน (ASIAN
 Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and
 Environmental Stability)”. วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศ
 เนปาล 
วิชชาญ  จุลหริก.  (2558).  “บริบทการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ภาคใต,”  ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).  
 (หนา 287-299).  วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.  

วิชชาญ  จุลหริก.  (2557)  “การศึกษาพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรูในองคการบริหารสวนจังหวัด 
 กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ,” การประชุมใหญและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง“สห
 วิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557)”วันที่  17 -18 
 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อ.เมือง จ.ตรัง. 
 
 
 
 



มคอ. 2 ปริญญาตรี - 67 -

วิชชาญ  จุลหริก.  (2557)  “การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธกรณีศึกษาวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมย,”
 โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อ
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมในประชาคมอาเซียน (ASIAN
 Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and
 Environmental Stability)”. วันที่  8 – 12 พฤษภาคม 2557 ณ Mandalay Hill Resort Hotel 
 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. 
วิชชาญ จุลหริก. (2556). “นโยบายการจัดตั้งโฆษกประจําจังหวัด,” โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ

วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดลอมในประชาคมอาเซียน (ASIAN Community Knowledge Networks for the 
Economy, Society, Culture, and Environmental Stability)”. วันที่  7 – 12 มิถุนายน 2556 
ณ มหาวิทยาลัยดารุสซาลาม ประเทศบรูไน 

 
 บทความวิชาการ 
วิชชาญ  จุลหริก.  (2558).  การศึกษาสุภาพสตรีการยอมรับการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น. วารสาร
 กาฎมัทดุ มหาวิทยาลัยกาฎมัทดุ ประเทศเนปาล. 
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3. นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย 
 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546 
 นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ  

 งานวิจัย 

ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย.  (2559).  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา.  สงขลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
  
 บทความวิจัย 
ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย.  (2558).  “กลยุทธการประชาสัมพันธของการกีฬาแหงประเทศไทยสวนภูมิภาค,”. ใน 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).  (หนา 17-29).  
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี.  ชลบุรี : 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

 บทความวิชาการ 
ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย.  (2559).  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 8(2) : 263-291. 

ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). การจัดการคนเกงในกระแสโลกาภิวัตน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22 (4) : 
611-623. 
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เปนระบบในการแกปญหาและการพัฒนาการปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญา 
     ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 
วัตถุประสงค 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และ
สามารถปรับวิถีชีวิต ภายใตความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม  
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
3. สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพ ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม 
 

-  ปรับปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสตูร 
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3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองโดยคํานึงถึงประโยชนของทองถ่ิน 
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  
5. เรียนรูที่จะอยูในวัฒนธรรมที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดง ความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค  
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับ สถานการณ รวมถึง มีความรูความสามารถใชเครื่องมือ
ในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการ วิจัยไดอยางถูกตอง  

 
4. โครงสรางหลักสูตร 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่นมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 
หนวยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                     30       หนวยกิต 
    กลุมภาษา                                   9        หนวยกิต 
    กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           6        หนวยกิต 
    กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี           6        หนวยกิต 
    กลุมบูรณาการ                                   3        หนวยกิต 
    กลุมวิชาเลือก                                   6        หนวยกิต 
      - เลือกจากรายวิชากลุมภาษา                 3      หนวยกิต 
      - เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร        3      หนวยกิต 
        และสังคมศาสตร   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา         90        หนวยกิต 
     วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน                        39        หนวยกิต 
     วิชาเอก                               45        หนวยกิต 
     วิชาบังคับ                                 33        หนวยกิต 
     วิชาเลือก                                       12        หนวยกิต 
     วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ไมนอยกวา     6        หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา          6        หนวยกิต 

4. โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มี
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                            30       หนวยกิต 
วิชาบงัคับ                                               18       หนวยกิต 

       กลุมการใชภาษา                                     9        หนวยกิต 
          กลุมบูรณาการ                                       9        หนวยกิต 

วิชาเลือก                                             12        หนวยกิต 
          กลุมวิชาบังคับเลือก                                  3       หนวยกิต 
          กลุมวิชาเลือก                                         9        หนวยกิต 
                 - เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา 
                 - เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา       90        หนวยกิต 
       วิชาแกน                                                30        หนวยกิต 
       วิชาเฉพาะดาน                                36        หนวยกิต 
       วิชาเลือก                                           15        หนวยกิต 
       วิชาประสบการณเชิงปฏิบตั ิ ไมนอยกวา            9        หนวยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา        6         หนวยกิต 

-  ปรับโครงสรางหลักสูตร จากเดิมหลักสูตรไมมีกลุม
วิชาเอกเลือกใหมีกลุมวิชาเอกเลือก 3 กลุม โดยนิสิตตอง
เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 12 หนวย
กิตและลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไมนอยกวา 
126 หนวยกิตใหเหลือไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
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0122101 รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน                 (3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  
 ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด แนวทาง

การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรในยุคตางๆ และหลักการ
วางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การนําและการ
บังคับบัญชา การควบคุม 

 

0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร              3(3-0-6)
 Concepts and Theories of Public Administration 

 แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสน
ศาสตรและการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหาร
จัดการภาครัฐการบริหารราชการแผนดินของไทย สภาพแวดลอมทางการ
บริหาร ความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโนมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและ
การบริหารงานภาครัฐในอนาคต 

-  ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-  ปรับคําอธิบายรายวิชาการใชถอยคําใหกระชับข้ึน 

0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)
 Skills in Public Administration  

 ศึกษาบทความหรืองานเขียนทางวิชาการดาน       
รัฐประศาสนศาสตรวิเคราะหและนําเสนอรายงานทางวิชาการ
อยางเปนระบบ 

                        ยกเลิก  

0122121 การเมืองการปกครองไทย                  3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

             ศึกษาแนวคิดที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของการเมือง
การปกครองของไทยในปจจุบันปรากฏการณทางการเมืองไทย
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน
วิเคราะหสภาพทางการเมืองแตละชวงดานลักษณะสาเหตุและ
สภาพแวดลอมปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการเมืองไทยเพื่อความ
เขาใจวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยไทย 

 

0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                 3(3-0-6) 
             Political, Economic, and Social System 
             ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศความสัมพันธระหวางมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารภาครัฐ การใชอํานาจในการตัดสินใจในการ
บริหารประเทศ และอิทธิพลของการปกครองทองถ่ิน การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน การเปนผูประกอบการทางสังคม และการตลาดที่มีตอการจัดการ
ภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ 

- เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีขอบเขตเนื้อหากวางมากขึ้น

ครอบคลมุดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ปรับรหสัรายวิชา 
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0122131   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
 Introduction to Law  

             ศึกษาแนวคิดหลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายทั่วไป
ความหมายและองคประกอบการแยกประเภทของกฎหมาย
ขอบเขตที่กฎหมายใชบังคับกฎหมายอาญากฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหรูจักสิทธิหนาที่และ
เสรีภาพอันพึงไดรับทางกฎหมาย 

0122143  กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน             3(3-0-6) 
              Law and Public Administration 
              แนวคิด หลักเกณฑและความสําคัญพื้นฐานของกฎหมาย
โดยทั่วไปการแยกประเภท การจัดลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย 
กฎหมายที่ควรรู ในชีวิตประจําวันศัพทกฎหมายที่ เกี่ยวของทางรัฐ
ประศาสนศาสตรหลักสําคัญในกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมาย
ปกครอง สิทธิ หนาที่และเสรีภาพอันพึงไดรับตามกฎหมายรวมทั้งอัน
เกี่ยวของกับการนําไปใชของนักรัฐประศาสนศาสตร 

- ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 

0122203 ทฤษฎีองคการ                             3(3-0-6) 
Organization Theory  

             ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบและโครงสรางขององคการ
การออกแบบองคการการวิเคราะหองคการระดับ 
มหภาคและจุลภาค 

0122111 ทฤษฎีองคการ                                         3(3-0-6) 
 Organization Theories   
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองคการ พัฒนาการของความรู

เกี่ยวกับองคการ การออกแบบองคการ การเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบ
โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการทั้งองคการภาครัฐและเอกชน 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย               3(3-0-6) 
 Human Resource Administration  

             ศึกษาความรูความสําคัญองคประกอบและโครงสราง
ของการบริหารทรัพยากรมนุษยการวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
วิเคราะหงานการสรรหาการคัดเลือกบุคลากรการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคคลการบริหารคาตอบแทนการบริหารสวัสดิการและ
ผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

0122231  การบริหารทรัพยากรมนุษย3                           (3-0-6) 
              Human Resources Management 
             ความรู เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ 
วัตถุประสงค ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การ
ฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารคาตอบแทน  การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชน นันทนาการและพนักงานสัมพันธ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-  ปรับรหสัรายวิชา 
-  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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0122205 การบริหารการพัฒนา            3(2-2-5) 
Development Administration  
 ศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการ

บริหารการพัฒนาความสัมพันธระหวางการบริหารการปกครอง
ระดับตางๆที่ใชแนวคิดการบริหารการพัฒนา    การจัดองคกร
การพัฒนายุทธศาสตรและกระบวนการบริหารเนนผลสัมฤทธิ์
เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาทองถิ่นวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบันปญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารพัฒนา
ทองถ่ินโดยใชกรณีศึกษาในภาคใต 

0122321 การบริหารการพัฒนา                                 3(3-0-6) 
              Development Administration 

แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการ
บริหารปกครอง ระดับตางๆ  ท่ีเนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา 
การจัดองคกรพัฒนา ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เนน
ผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพัฒนาทองถิ่น วิเคราะหสถานการณปจจุบัน
ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา 

-  ปรับรหสัรายวิชา 
-  ปรับคําอธิบายการใชถอยคําใหกระชับข้ึน  
-  ปรับเปนกลุมรายวิชาเฉพาะดาน 

 

0122206 การบริหารการคลัง                         3(3-0-6) 
 Fiscal Administration  

             ศึ ก ษ าแ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า รค ลั ง
ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ
ระบบการคลังการจัดการการคลังในระดับประเทศและทองถิ่น
การควบคุมงบประมาณการวางนโยบายการคลังและการใช
เครื่องมือทางการคลังในการบริหาร 

0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ                        3(3-0-6) 
              Public Financial Management 

แนวคิดการบริหารงานคลังสาธารณะ งบประมาณ การบริหาร
รายรับและรายจาย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการ
ดานทรัพยากรดานการเงิน นโยบายการคลังทั้งสวนกลางและทองถิ่น และการ
บริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-  ปรับชื่อรายวิชาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-  ปรับคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลมุมากขึ้น  

0122211 หลักการบริหารงานทองถิ่น                3(3-0-6) 
 Principles of Local Administration  

             ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการปกครองหลักการ
จัดการปกครองหลักการกระจายอํานาจหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นการบริหารองคการและการบริหารงานบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0101362 การกระจายอํานาจและการจัดการทองถิ่น         3(3-0-6) 
              Decentralization and Local Governance 

 การจัดโครงสรางอํานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบท
ของการกระจายอํานาจทางการปกครอง ความสัมพันธขององคกรทาง
ปกครองในระดับตางๆ หลักการจัดการทองถ่ินสมัยใหม การบริหารจัดการ
และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจและการจัดการทองถิ่น
ในอนาคต 

- เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น 
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0122212 การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นไทย    3(3-0-6) 
             Thai Local Politics and Government  
             ศึกษาอุดมการณโครงสรางและกระบวนการบริหาร
การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นของไทยในชวงเวลาตางๆ
วิเคราะหสถานการณทางการเมืองและการปกครองสวนทองถิ่น
ไทยในปจจุบันท้ังดานศักยภาพและขอจํากัด 

                                   ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122213 การเมืองและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
                Comparative Politics and Local Government  
             ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองทองถิ่นในกลุม
ประเทศยุโรปและเอเชียดานการจัดโครงสรางความสัมพันธทาง
อํานาจระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองทองถิ่นระบบ
กฎหมายระบบภาษีการคลังทองถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นศึกษา
กรณีของแตละประเทศและเปรียบเทียบ 

0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ                            3(3-0-6) 
                Comparative Local Government  
             ประวัติความเปนมาของการเมืองทองถิ่นโดยเปรียบเทียบแนว
ทฤษฎีการเมืองทองถิ่นระดับสากล วิเคราะหแนวความคิด หลักการ 
เปาหมายในการดําเนินการปกครองทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางการจัดการ
องคกร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการปกครองทองถิ่นรวมทั้ง
แนวโนมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ 

- ปรับรหสัรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น 
 
 

0122222   ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐของไทย 3(3-0-6) 
                  Thai Bureaucracy and Government Administration  
              ศึกษาการจัดโครงสรางและอํานาจหนาที่ ในการ
บริหารราชการของไทยความสัมพันธระหวางสวนกลางสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่นองคกรอิสระและกึ่งอิสระการประยุกต
ทฤษฎีในการบริหารงานภาครัฐ 

                                      ยกเลิก  

0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานทองถิ่น       3(3-0-6) 
                 Good Governance and Local Administration  

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  
การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทองถิ่นกรณีศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคใต 

0122341  จริยธรรมและธรรมาภิบาลนกับริหาร                3(3-0-6) 
              Ethics and Good Governance for Administrator 
             ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร จริยธรรมกับระบบ
ราชการ จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร
และขาราชการ หลักธรรมาภิบาล และการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐตลอดจนการจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ 
โดยใชธรรมาภิบาลเปนฐาน 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลมุขึ้น 
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0122241 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักปกครองทองถิ่น  3(3-0-6) 
                Principles of Economics for Local Governance  
             ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรพัฒนาการและ
แนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งระดับ
จุลภาคและมหภาคไดแกอุปสงคอุปทานพฤติกรรมผูผลิต
พฤติกรรมผูบริโภครายไดประชาชาติระบบเศรษฐกิจการพัฒนา
เศรษฐกิจและการใชนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส งผลตอการ
บริหารงานทองถ่ิน 

                        ยกเลิก - ยุบรวมเนื้อหาไวในรายวิชาใหม คอื 0122241 ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

0122242 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น  3(2-2-5) 
              Socio-Economics and Local Culture  
               ศึ กษ าบ ริบ ท ของเศ รษ ฐกิ จชุ ม ชนสั งคมและ
วัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนเนนภาคใตตลอดจนโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นวิสาหกิจชุมชนและนโยบายเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวชิาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางรัฐประศาสนศาสตร  

0122307 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร       3(2-2-5) 
 Statistics for Public Administrators  

             ศึกษาขอมูลสถิติสําหรับการบริหารกระบวนการ     
ดําเนินงานทางสถิติขอมูลสถิติการเก็บรวบรวมขอมูลการอธิบาย
ขอมูลการวัดแนวโนมเขาสูคากลางและการกระจายขอมูลการ
แจกแจงปกติการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการคิดการวิเคราะห
และแปลผลขอมูลสถิติเพื่อการบริหารสวนทองถิ่น 

0101242 สถิตทิางรัฐประศาสนศาสตร                         3(2-2-5) 
              Statistics in Public Administration 
             ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตรดวยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและเทคนิคการ
ใชสถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งการฝกปฏิบัติการดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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0122308 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5) 
 Research Method for Public Administration 
 ศึกษาแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร      

การกําหนดประเด็นปญหาประเภทและการออกแบบการวิจัย
การสุมตัวอยางการสรางเครื่องมือวิจัยการเก็บขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลการเขียนรายงานการวิจัยและฝกทําวิจัย 

0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร             3(2-2-5) 
 Research Methods for Public Administration  

 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและวิธีการวิจัยแบบ
ตางๆ การออกแบบการวิจัย การกําหนดหัวขอการวิจัย การกําหนดทฤษฏี 
การกําหนดสมมติฐานสําหรับการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการ
วิจัย 

- ปรับรหสัรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับเปนกลุมวิชาเฉพาะดาน 
 

0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน      3(3-0-6) 
 Public Policy and Planning  
 ศึกษาหลักการและแนวคดิของนโยบายสาธารณะและ

การวางแผนขั้นตอนกระบวนการของการกําหนดนโยบายเทคนิค
การบริหารที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนนโยบายการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการพัฒนาทาง
การเมืองและนโยบายทองถิ่น 

0122221  นโยบายสาธารณะ                                     3(3-0-6) 
              Public Policy 
             ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
หลักการสําคัญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อนัไดแก การกําหนด
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองคกร
ที่เกี่ยวของกับระบบของนโยบายสาธารณะรวมถึงการวิเคราะหนโยบายเบื้องตน 
โดยเนนการศึกษาจากกรณีสําคัญในทางนโยบายสาธารณะ 

-  ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-  ปรับรหสัรายวิชา 
-  ปรับคําอธิบายการใชถอยคําใหกระชับข้ึน  

 

0122314 ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น      3(2-2-5) 
 Local Governance Strategies  

 ศึกษาแนวคิดความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับทองถิ่นยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย
แผนการคลังและการบริหารที่เนนผลงานการบริการสาธารณะ
เชิงคุณภาพวิ เคราะหสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารของหนวยปกครองสวนทองถิ่นจาก
กรณีศึกษา 

                                   ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร  
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0122315 การบริหารการคลังทองถิ่น                 3(2-2-5) 
 Local Public Financial Management  

             ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบ
การบริหารระดับทองถิ่นยุทธศาสตรและกระบวนการบริหาร
นโยบายแผนการคลังและการบริหารที่เนนผลงานการบริการ
สาธารณะเชิงคุณภาพวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการบริหารของหนวยปกครองสวนทองถิ่นจาก
กรณีศึกษา 

0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น                           3(3-0-6) 
 Local Financial Management  

             บทบาทและหนาที่ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลักษณะและความสําคัญของการคลังทองถิ่น ประเภทและโครงสราง
รายรับรายจายของทองถิ่น วงจรและกระบวนการงบประมาณ  ของ
ทองถิ่น ความสัมพันธระหวางการคลังทองถิ่นกับรัฐบาลกลาง ปญหา
เกี่ยวกับการคลังของทองถิ่น 

- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น 
 
 

0101317 ภาวะผูนําและจริยธรรมสําหรับ            3(3-0-6)                                                                                                               
              นักปกครองทองถิ่น 
                Leadership and the Ethics for Local 

Administrators  
             ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ลักษณะบทบาท
หนาที่และความสามารถของผูนํา ประเภทและที่มาของผูนํา 
แรงผลักดันที่จะทาใหเกิดผูนําแบบตางๆองคประกอบที่มีตอ
ความสําเร็จของการใชภาวะผูนําการพัฒนาความเปนผูนําและ
การประเมินภาวะผูนํา ความรูพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ  
จริยศาสตรจรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐาน
สําหรับนักปกครองทองถิ่น 

0122311  ภาวะผูนํา                                               3(3-0-6) 
              Leadership 

      วิวัฒนาการของภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํา 
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม การสรางทีมงาน การแกไขปญหาและ
การตัดสินใจในการทํางานเปนทีม 

   
 
 

- ปรับรหสัรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเฉพาะดาน 
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0122324 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น  3(3-0-6) 
                 Peace Studies and Local Conflict Management 
             ศึกษาชุมชนทองถิ่นภาคใตกับบทบาทวิธีการและ
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของสาธารณะชนปรัชญาแนวคิด
ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแยงทักษะการเจรจาการตอรอง
และการไกลเกลี่ยการอํานวยความสะดวกและการจัดประชา
พิจารณกลยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยงอยางสันติฝก
ปฏิบัติทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแยงและการสราง
สมานฉันทเพื่อสันติสุขของชุมชน 

                                     ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122325 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น     3(3-0-6) 
 Civil Society in Local Development Process  
 ศึกษาหลักการแนวคิดและความสําคัญของประชา

สังคมพัฒนาการของประชาสังคมในสังคมไทยบทบาทของ
ประชาสังคมในการพัฒนาทองถ่ินและกระบวนการพัฒนาประชา
สังคมในทองถิ่นใหเขมแข็งกรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122332 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Law for Thai Local Government  

             ศึกษาหลักการเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจวิเคราะหความแตกตางระหวาง
หลักการและเจตนารมณของกฎหมายกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการทางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

0122461  กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย            3(3-0-6) 
              Law for Thai Local Government 
             แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวา
ดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะที่เปนนิติบุคคล อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายลําดับรอง 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปกครองทองถ่ินไทย 

- ปรับรหสัรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น 
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0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทองถิ่น    3(2-2-5) 
                 Information System for Local Administration  
                 Management  

 ศึ กษาแนวคิด เกี่ ยวกับข อมู ลสารสน เทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศกับการบริหาร
จัดการองคประกอบและโครงสรางของระบบสารสนเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทองถิ่นฝกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารงานทองถิ่น  
ที่มีอยูในปจจุบัน 

0122473  การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ                  3(2-2-5) 
              Information Digital Management in Public Sector 
             หลักการและแนวคิดของขอมูลสารสนเทศ และดิจิทั ล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สารสนเทศกับการจัดการ 
องคประกอบและโครงสรางของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ การประยุกตระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ 
 

- ปรับรหสัรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการจัดการภาครัฐและ

กิจการระหวางประเทศ 
 

0122344 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            3(2-2-5)                  
              และสิ่งแวดลอมทองถิ่น  
                 Natural Resources and Local Environment  
                 Management  
             ศึกษาความรู เกี่ ยวกับระบบนิ เวศสาเหตุปญหา
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท อ งถิ่ น ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  ก ารแก ป ญ ห าก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับขอกําหนดใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ กรณีศึกษาการใช
ประโยชนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จ 

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 
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0122345  การบริหารระบบสวัสดิการทองถิ่น        3(2-2-5) 

  Local Welfare Administration   
             ศึกษาแนวคิด เกี่ ยวกับ ระบบสวัสดิ การท องถิ่ น        
การจัดระบบสวัสดิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน
สาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา กองทุนสวัสดิการของ
ทองถิ่น แนวโนมการจัดระบบสวัสดิการทองถิ่น และกรณีศึกษา
การบริหารระบบสวัสดิการทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122346  นวัตกรรมและการจัดการความรูเพื่อ      3(2-2-5) 

              การพัฒนาทองถิ่น   
              Innovation and Knowledge Management     

              in Local Development  
             ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และ
เทคนิคของการจัดการความรู นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ดานสุขภาวะสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการ การบริการ
สาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการความรูขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั้งในและตางประเทศ 

0122472  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ                        3(3-0-6) 
              Public Management Innovation 
              ศึกษาหลักการและแนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมการ
จัดการภาครัฐ เงื่อนไขสําคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมภาครัฐ หลักการและ
เครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรม
ตอการจัดการภาครัฐ 

- ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 
- เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการจัดการภาครัฐและ

กิจการระหวางประเทศ 
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0122416   สัมมนาทางการบริหารงานทองถิ่น        3(2-2-5) 
               Seminar on Local Public Administration  
              ศึกษาประเด็นของการเมืองและการบริหารงาน
ทองถิ่นในภาพรวม การบริหารการคลัง การบริหารทรัพยากร
มนุษย บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นในการจัดการดานตางๆ 
กระบวนการกําหนดนโยบาย การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
การพฒันาประชาธิปไตยระดับทองถ่ิน การนํานโยบายปฏิรูปหรือ
นโยบายการกระจายอํานาจมาใชไปปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นใน
ภาคใต ผานกระบวนการศึกษาภาคสนามและนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 

                                       ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122418  กลยุทธการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
               Planning Strategies for Integrated Spatial     

Development 
             ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเมืองและชนบท 
ชุมชนทองถิ่นในอุดมคติ นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่
ทองถิ่น วิเคราะหระบบภูมินิเวศ กลยุทธ กระบวนการ และการ
วางแผนพื้นที่พัฒนาทองถ่ิน การใชเทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ทองถิ่น การกําหนดเขตการจัดการวางผังเมืองและ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู การจัดการภูมิทัศนและพื้นที่สาธารณะ การ

พัฒนาทองถ่ินในลักษณะบูรณาการ  

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 

0122419  สัมมนาทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต   3(2-2-5)  
                Seminar on Direction of Local Development 
             สัมมนาประเด็นการพัฒนาทองถิ่นไทยในบริบทของสังคม
โลก การวิเคราะหทิศทางการพัฒนาทองถิ่น และการหารูปแบบการ
บริหารการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต 

ยกเลิก -  ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร 
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0122452  ฝกงานทางการปกครองทองถิ่น        6(0-18-0)  

   Practicum in Local Governance   
             ฝกปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กับงานปกครองทองถ่ิน มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

0122493  ฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร                   6(0-18-0)  

   Practicum in Public Administration  
             ฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกร
ตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน   

- ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับรหสัรายวิชา 

 

0122481  สหกิจศึกษา                            6(0-18-0)  

  Cooperative Education   
            ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กับ งานการปกครองท อ งถิ่ น ต าม โครงหารสหกิ จศึ กษ า              
มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

0122491  สหกิจศึกษา                                       9(0-27-0)  
   Cooperative Education  
  เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงาน

หรือองคกรตางๆ โดยเนน การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และเปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู ทักษะ 
ทัศนคติ และเกิดการเรียนรูประสบการณจริง จัดทําโครงงานหรือวิจัย
รวมกับหนวยงาน และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 

สัปดาห  

- ปรับรหสัรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
- ปรับหนวยกิต 

 

รายวิชาใหม   
ไมมี 0122142  ปรัชญาการเมือง                                       3(3-0-6) 

              Political Philosophy 
             หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณและแนวคิด
ทางการเมือง พัฒนาการทางปรัชญาและสํานักปรัชญาทางการเมืองตางๆ 
ตั้งแตยุคกรีก ปรัชญายุคกลางระหวางยุคคลาสสิก ปรัชญาสมัยใหม 
รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทางการเมืองทั้งสํานักคิดทั้ง
ตะวันตกและตะวันออกผานการวิเคราะหบริบทการเมืองไทยเชิงปรัชญา 

- รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
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ไมมี 0122222  การบริหารและการวิเคราะหโครงการ               3(3-0-6) 
              Project Management and Analysis 
             ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางงานนโยบาย  
แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ  
กระบวนการบริหารโครงการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ 
ภายใตการกําหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเนนศึกษาโครงการสาธารณะ
ภายใตบริบทสังคมไทย 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
นโยบายสาธารณะ 
 

 

                                   ไมมี 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ                 3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration  

ความแตกตางของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การคลัง
และการเงินภาครัฐ การบริหารเชิงกลยุทธของไทยและตางประเทศ รวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตรตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาแนวคิดการบริหาร
สาธารณะแนวใหมปญหาและความแตกตางของการศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตรระหวางไทยและตางประเทศ 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

ไมมี 0122312  องคการและการจัดการ                            3(3-0-6) 
    Organization and Management   
              ลักษณะโครงสรางขององคการพฤติกรรมมนุษยในองคกร  
การพัฒนาองคกรการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรม
การบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐ หนาที่ของผูบริหาร
ดานการวางแผนการสั่งงานการจูงใจคนทํางาน และการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน   

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
องคการและการจัดการ 
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                                    ไมม ี 0122322  การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ                   3(3-0-6) 
    Public Policy Implementation  

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ความหมาย ความสําคัญ 
การประเมินผลนโยบายความเปนไปได ของนโยบายโครงการสาธารณะ 
ของรัฐทีมีผลตอความพึงพอใจตอประชาชนโดยมี  กลยุทธในการการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่ทีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว 
โดยการวิเคราะห สังเคราะห กรณีศึกษาการกําหนดนโยบายไปปฏิบัติและ
ประเมินผลนโยบายในสังคมไทย 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
นโยบายสาธารณะ  

 

ไมมี 0122323  การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ    3(3-0-6) 
Public Project Management and Planning         
หลักการเบื้องตน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ

วางแผน การวิเคราะหโครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะใน
รูปแบบใหม ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ/หรือความลมเหลวในการ
บริหารโครงการสาธารณะโดยผานการประเมินผลกระทบโครงการ
สาธารณะของระบบราชการไทย 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
นโยบายสาธารณะ  

                                   ไมมี 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ                 3(3-0-6) 
 Public Human Resources Management  
             แนวคิด ทฤษฎี  การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย        
ในองคกร การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การสรรหา 
การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การบริหารคาตอบแทนการเลื่อน
ตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การออกจากราชการ การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแยง  
ในองคกร 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย 
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ไมมี 0122351  การบริหารจัดการงบประมาณ                 3(3-0-6) 
    Budgetary Management   
              ความรูทั่วไปดานแนวคิด  ทฤษฎี  และนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายไดและการ
บริหารรายจายภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นเศรษฐกิจชุมชน เทคนิค
และวิธีการวิเคราะหงบประมาณผูประกอบการ ปญหาและแนวโนมของ
การบริหารจัดการงบประมาณ 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
การคลงัและงบประมาณ 

ไมม ี 0122371   กิจการอาเซียน                                        3(3-0-6) 
               ASEAN Affair 
              ความเปนมาของอาเซียน ความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวม
ของอาเซียนตอเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในมิติ
ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธภายในประเทศ
สมาชิกของอาเซียน 

- รายวิชาใหม กลุมการจดัการภาครฐัและกิจการระหวาง
ประเทศ 

                                   ไมมี 0122372   การตลาดภาครัฐ                                      3(3-0-6) 
               Marketing in Public Sector 
              ความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปน
กิจกรรมหลักทางธุรกิจของรัฐ โดยศึกษาแนวความคิดและนโยบายทางการ
ตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด การ
แบงสวนตลาด สวนผสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและ
สภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  จรรยาบรรณดานการตลาด 

- รายวิชาใหม กลุมการจดัการภาครฐัและกิจการระหวาง
ประเทศ 
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                                   ไมมี 0122411  สํานักงานอิเล็กทรอนกิส                               3(2-2-5) 
              Electronic Office 
             การวิเคราะหระบบและการวางแผน การตรวจสอบระบบ การ
ออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล 
เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการนําไปใช นันทนาการและ
พนักงานสัมพันธ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

-  รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดาน
องคการและการจัดการ 

 
 

                                   ไมมี 0122463  การจัดการเมืองและมหานคร                        3(3-0-6) 
                Metropolitan and Urban Management 
                แนวคิด ทฤษฎีการเจริญเติบโตเปนเมือง วิวัฒนาการการ
ขยายตัวของเมือง โครงสรางของเมือง ความเจริญเติบโตของเมืองจน
กลายเปนมหานคร บริบทดานสังคม การบริหารการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจที่มีผลตอการบริหารงานของเมืองและมหานครการจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการภัยพิบัติการแกปญหาของเมืองและมหานคร เปรียบเทียบ
การบริหารเมืองและมหานครการพัฒนาและแนวโนมการจัดการในอนาคต 

- รายวิชาใหม กลุมการปกครองทองถิ่น  

 0122471  องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
              Organization and International Relation 

ประวัติองคกรระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากองคการ
สันนิบาตชาติ จนมาถึงองคการสหประชาชาติ ตลอดจนองคกรระดับ
ภูมิภาคตางๆ ที่แสดงถึงบทบาทและการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ใน
การแกปญหาระหวางประเทศในดานตางๆพื้นฐานของการเมืองระหวาง
ประเทศโครงสรางของระบบการระหวางประเทศ การวิเคราะหปจจัยดาน
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการจัดการของ
รัฐ 

- รายวิชาใหม กลุมการจดัการภาครฐัและกิจการระหวาง
ประเทศ 
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ไมมี 0122381  กฎหมายอาญา                                         3(3-0-6) 
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาด วยความรับผิด

ในทางอาญา ขอบเขตและสภาพบังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทาง
อาญา โทษและความผิดลหุโทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลกัษณะตางๆ ในภาค 2 
และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา 

- รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 

ไมมี 0122382  กฎหมายแพง                                           3(3-0-6) 
หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ เอกเทศ

สัญญา ทรัพยสิน ครอบครัวและมรดกตามรายละเอียดของประมวล
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ถึงบรรพท่ี 6 

- รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 

ไมม ี 0122481  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                    3(3-0-6) 
หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวน

และศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพ งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับคดีอาญา 
หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

- รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 

ไมม ี 0122482  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง                      3(3-0-6) 
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง วาด วยบททั่ วไป          

วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 

- รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 

ไมม ี 0122483  กฎหมายลักษณะพยาน                                3(3-0-6) 
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของ

กฎหมายลักษณะพยาน และที่บทบัญญั ติตามประมวลกฎหมาย             
วิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

- รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง 
เหตุผลการปรับปรุง 

ไมมี 0122492  การคนควาอิสระ                                       3(0-9-0) 
             Independent Study 

             คนควาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร  ฝกปฏิบัติการ
วิเคราะห สังเคราะหประเด็นทางรัฐประศานศาสตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

- รายวิชาใหม 
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ตารางกลุมรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
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ตารางกลุมรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ดานองคการและการจัดการ 
(Organization and Management)  
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองคการไมวาจะเปนการเกิดขึ้น
ขององคการ รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการ ทั้ง
องคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการที่ไมใช ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
การออกแบบองคการ ทั้งนี ้กลุมวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย ในองคการ การพัฒนาองคการ เทคนิคและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร จัดการคุณภาพ การจัดการ
ความรูและองคการแหงการเรียนรู การควบคุมและตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง ภาวะผูนาและการทางานเปนทีมและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ เปนตน  
 

กลุมวิชาแกน 
0122111 ทฤษฎีองคการ 
             ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองคการ พัฒนาการของความรูเกี่ยวกับองคการ 
การออกแบบองคการ การเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบโครงสราง การตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยงสายการบังคับบัญชาขององคการทั้งองคการภาครัฐและเอกชน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
0122311 ภาวะผูนํา 
             วิวัฒนาการของภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํา ภาวะผูนําและการ
ทํางานเปนทีมการสรางทีมงาน การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม 
0122312 องคการและการจัดการ 
             ลักษณะโครงสรางขององคการพฤติกรรมมนุษยในองคกร การพัฒนาองคกร
การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคนิคการ
บริหารจัดการภาครัฐ หนาที่ของผูบริหารดานการวางแผนการสั่งงานการจูงใจคนทํางาน 
และการควบคุมการปฏิบัติงาน 
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
             พื้นฐานทั่ วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การทํางานและองคประกอบของ
คอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน และการฝกปฏิบัติโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการจัดงานสํานักงาน อาทิ การประมวลผลคําเพื่อการบริหารงานสาร
บรรณ การนําเสนองาน การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล และการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  
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2. ดานนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy)  
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การกําหนดทางเลือก สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะดานตางๆ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะหและ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการสาธารณะ การจัดทาโครงการ
สาธารณะ การวางแผน และการบริหารโครงการสาธารณะ และการ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาแกน 
0122221 นโยบายสาธารณะ 
             ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ หลักการ
สําคัญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อันไดแก การกําหนดนโยบาย การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับระบบของ
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะหนโยบายเบื้องตน โดยเนนการศึกษาจากกรณี
สําคัญในทางนโยบายสาธารณะ 
0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ 
             ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางงานนโยบาย  แผนและ
โครงการ  วงจรโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ  ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารโครงการ ภายใตการกําหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเนนศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใตบริบทสังคมไทย 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
0122321 การบริหารการพัฒนา 
             แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการบริหารปกครอง 
ระดับตางๆที่เนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา การจัดองคกรพัฒนา ยุทธศาสตร
และกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เนนผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพัฒนาทองถิ่น 
วิเคราะหสถานการณปจจุบันปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา 
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 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ   
              กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ความหมาย ความสําคัญ การประเมินผล
นโยบายความเปนไปได ของนโยบายโครงการสาธารณะ ของรัฐทีมีผลตอความพึงพอใจ
ตอประชาชนโดยมี  กลยุทธในการการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่ทีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลว โดยการวิเคราะห สังเคราะห กรณีศึกษาการกําหนด
นโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบายในสังคมไทย 
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 
             หลักการเบื้องตน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห
โครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะในรูปแบบใหม ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
และ/หรือความลมเหลวในการบริหารโครงการสาธารณะโดยผานการประเมินผลกระทบ
โครงการสาธารณะของระบบราชการไทย 

3. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management)  
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยใน
องคการ การบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการ การบริหารคาจางเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการสวัสดิการนันทนาการและพนักงานสัมพันธ 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนษุยภาครัฐ และการจัดการความ
ขัดแยงในองคการ ทั้งนี้ องคการหมายรวมทั้งองคการภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือ องคการที่ไมใชทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 

กลุมวิชาแกน 
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
             ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ วัตถุประสงค ภารกิจ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การสรร
หา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหาร
คาตอบแทน  การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน นันทนาการและพนักงานสัมพันธ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
             แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การ
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บริหารคาตอบแทนการเลื่อนตําแหนงการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การออกจาก
ราชการ การบริหารสวัสดิการและผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแยงในองคกร 
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
             การวางแผนทรัพยกรมนุษยในองคกร การปฐมนิเทศ การวิเคราะหงาน การ
สรรหา และคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร การบริหารคาจางเงินเดือน
และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารผลปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการสวัสดิการ 

4. ดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Public Administrative Concepts and Theories)  
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและ
ทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติ
ทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับ รัฐประศาสนศาสตร 
การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม การจัดทาและการสง
มอบ บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครอง
และการบริหารทองถิ่น เปนตน  
 
 

กลุมวิชาแกน 
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
             แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและการบริหาร
จัดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารราชการแผนดิน
ของไทย สภาพแวดลอมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ การปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโนมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและการ
บริหารงานภาครัฐในอนาคต 
0122142 ปรัชญาการเมอืง 
             หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อุดมการณและแนวคิดทางการเมือง 
พัฒนาการทางปรัชญาและสํานักปรัชญาทางการเมืองตางๆ ตั้งแตยุคกรีก ปรัชญายุค
กลางระหวางยุคคลาสสิก ปรัชญาสมัยใหม รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทาง
การเมืองทั้งสํานักคิดทั้งตะวันตกและตะวันออกผานการวิเคราะหบริบทการเมืองไทยเชิง
ปรัชญา 
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน 
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             แนวคิด หลักเกณฑและความสําคัญพื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไปการแยก
ประเภท การจัดลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย กฎหมายที่ควรรูในชีวิตประจําวัน
ศัพทกฎหมายที่ เกี่ยวของทางรัฐประศาสนศาสตรหลักสําคัญในกฎหมายมหาชน
โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง สิทธิ หนาที่และเสรีภาพอันพึงไดรับตามกฎหมายรวมทั้งอัน
เกี่ยวของกับการนําไปใชของนักรัฐประศาสนศาสตร 
 
 

 
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
             ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหวางประเทศความสัมพันธระหวางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการ
บริหารภาครัฐ การใชอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารประเทศ และอิทธิพลของการ
ปกครองทองถิ่น การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเปนผูประกอบการทางสังคม และ
การตลาดทีม่ีตอการจัดการภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ 
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
             ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรดวยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร รวมทั้งการฝกปฏิบัติการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
กลุมวิชาเฉพาะดาน 
0122243 รัฐประศานศาสตรเปรียบเทียบ 
             ความแตกตางของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การคลังและการเงินภาครัฐ 
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การบริหารเชิงกลยุทธของไทยและตางประเทศ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรตลอดชวงระยะเวลาที่
ผานมาแนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหมปญหาและความแตกตางของการศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตรระหวางไทยและตางประเทศ 
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร 
             ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ ยวกับจริยศาสตร  จริยธรรมกับระบบราชการ 
จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหารและขาราชการ หลักธรร
มาภิบาล และการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐตลอดจนการจัดทําและ
การสงมอบบริการสาธารณะโดยใชธรรมาภิบาลเปนฐาน 
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
             ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและวิธีการวิจัยแบบตางๆ การ
ออกแบบการวิจัย การกําหนดหัวขอการวิจัย การกําหนดทฤษฏี การกําหนดสมมติฐาน
สําหรับการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผล
ขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 

5. ดานการคลังและงบประมาณ 
(Public Finance and Budgeting)  
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
งบประมาณภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น การจัดการดานทรัพยากร
ดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การเปน ผูประกอบการภาครัฐ การ
บริหารการเงินขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหาร
รายจาย ภาครัฐ การคลังและงบประมาณทองถิ่น การบริหารรายไดและ
รายจายของทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น เปนตน  

กลุมวิชาแกน 
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 
             แนวคิดการบริหารงานคลังสาธารณะ งบประมาณ การบริหารรายรับและ
รายจาย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการดานทรัพยากรดาน
การเงิน นโยบายการคลังทั้งสวนกลางและทองถิ่น และการบริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน 
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
             ความรูทั่ วไปดานแนวคิด  ทฤษฎี   และนโยบายเกี่ ยวกับการบริหาร
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายไดและการบริหารรายจายภาครัฐ
ทั้งสวนกลางและทองถิ่นเศรษฐกิจชุมชน เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบประมาณ
ผูประกอบการ ปญหาและแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ 

6. ดานการปกครองทองถิ่น* 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน  
 
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาเลือก 
0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 
             ประวัติความเปนมาของการเมืองทองถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมือง
ทองถิ่นระดับสากล วิเคราะหแนวความคิด หลักการ เปาหมายในการดําเนินการปกครอง
ทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางการจัดการองคกร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการ
ปกครองทองถิ่นรวมทั้ งแนวโนมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของไทยและ
ตางประเทศ 
0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น 
             การจัดโครงสรางอํานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบทของการกระจาย
อํานาจทางการปกครอง ความสัมพันธขององคกรทางปกครองในระดับตางๆ หลักการ
จัดการทองถิ่นสมัยใหม การบริหารจัดการและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจและการ
จัดการทองถิ่นในอนาคต 
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 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย 
             แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวาดวยการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เปนนิติบุคคล อํานาจหนาทีใ่นการ
ออกกฎหมายลําดับรอง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปกครองทองถิ่นไทย 
0122464 การบริหารการคลังทองถิ่น 
             บทบาทและหนาที่ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะและ
ความสําคัญของการคลังทองถิ่น ประเภทและโครงสรางรายรับรายจายของทองถิ่น วงจร
และกระบวนการงบประมาณของทองถิ่น ความสัมพนัธระหวางการคลังทองถิ่นกับรัฐบาล
กลาง ปญหาเกี่ยวกับการคลังของทองถิ่น 
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
             ความหมายและวัฎจักรของเมืองและมหานคร ความเจริญเติบโตของเมือง
กลายเปนมหานคร บทบาทของเมืองและมหานครในมิติพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม การบริหารจัดการเมืองและมหานครดานตางๆตลอดจนการวิเคราะหปญหา
และแนวทางการแกไข อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมืองและทิศทางการพัฒนาเมือง 

7. ดานการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ* 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน  
 
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

กลุมวิชาเลือก 
0122371 กิจการอาเซียน 
             ความเปนมาของอาเซียน ความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวมของอาเซียนตอ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธภายในประเทศสมาชิกของอาเซียน 
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0122372 การตลาดภาครัฐ 
             ความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจของรัฐ โดยศึกษาแนวความคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาด
สมัยใหม กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด การแบงสวนตลาด สวนผสมทางการตลาด กล
ยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีตอพฤติกรรม
ผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  จรรยาบรรณดาน
การตลาด 
0122471  องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ 
              ประวัติองคกรระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากองคการสันนิบาตชาติ 
จนมาถึงองคการสหประชาชาติ ตลอดจนองคกรระดับภูมิภาคตางๆ ที่แสดงถึงบทบาท
และการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ในการแกปญหาระหวางประเทศในดานตางๆ
พื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศโครงสรางของระบบการระหวางประเทศ การ
วิเคราะหปจจัยดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการจัดการ
ของรัฐ 
0122472  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
              หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ เงื่อนไข
สําคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมภาครัฐ หลักการและเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรมตอการจัดการภาครัฐ 
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0122473  การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ 
              หลักการและแนวคิดของขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สารสนเทศดิจิทัลกับการจัดการ องคประกอบและโครงสรางของระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ การประยุกตระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ 

8. ดานกฎหมายสําหรับภาครัฐ* 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน  
 
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาเลือก 
0122381  กฎหมายอาญา                                    

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางอาญา ขอบเขต
และสภาพบังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษในทาง
อาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะ
ตางๆ ในภาค 2 และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา 
0122382  กฎหมายแพง                                           

หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพยสิน 
ครอบครัวและมรดกตามรายละเอียดของประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 1 ถึงบรรพที่ 6 
0122481  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟอง
คดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก 
คน ปลอยชั่วคราว สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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มคอ. 1 / กลุมองคความรู หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 

0122482  กฎหมายวธิีพิจารณาความแพง 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน 

อุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
0122483  กฎหมายลักษณะพยาน 

หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยาน และที่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

9. ดานประสบการณเชิงปฏิบัติ 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลกัษณของสถาบัน  
 
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

0122491 สหกิจศึกษา 
             เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกรตางๆ 
โดยเนน การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเปนประโยชนตอ
หนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และเกิดการเรียนรูประสบการณจริง 
จัดทําโครงงานหรือวิจัยรวมกับหนวยงาน และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 
16 สัปดาห 
0122492 การคนควาอิสระ 
             ศึกษาคนควาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห 
สังเคราะหประเด็นทางรัฐประศานศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 
             ฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
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ภาคผนวก ง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1)
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ภาคผนวก จ 
วัตถุประสงคของหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

Curriculum Objectives and  
Expected Learning Outcomes  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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วัตถุประสงคของหลักสตูรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
Curriculum Objectives and Expected Learning Outcomes 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objectives) 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต
ความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศลีธรรม  
 2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร  
 3. สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม  
 4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลายรับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความคิดเห็น
ไดอยางสรางสรรค  

5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
รวมถึงมีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิตขิั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง 
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การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
 

PLOs Outcome statement Subject 
Specific 

LO 

Generic 
LO 

Bloom’s 
taxonomy 

TQF 1 

ELO1 อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎระเบยีบและขอบังคับทีเ่ปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

x   R 2.2 

ELO2 สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทาง           
รัฐประศาสนศาสตร 

x  U 2.1 

ELO3 สรางความคดิรวบยอดของงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหา และการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร 

x  AP 2.3 

ELO4 แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณุธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม  

 x AP 1.1 

ELO5 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่

หลากหลาย  

x  AP 3.1 

ELO6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการ
คนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุม
บุคคลตางๆ  

 x AP 5.1 

ELO7 สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

x x AP 5.3 

ELO8 พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผดิชอบ มีภาวะ
ผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม  

 x AP 4.1 

PLO9 ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มคีวามหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค  

 x AP 4.2 

ELO10 วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรือสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค  

x  AN 3.2 

ELO11 ประเมินสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยาง
เหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุม  

x  E 4.3 

ELO12 วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมพหวุัฒนธรรม
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 

x  C 
 

1.2 

ELO13 ผลิตงานวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตรโดยใช เครื่องมือทาง

สถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม  

x  C 5.2 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping) 
 

PLOs Outcome statement B รายวิชา 
   111 141 142 143 221 222 231 241 242 251 243 311 312 321 322 

ELO1 อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (2.2) 

R 
               

ELO2 สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (2.1) U                
ELO3 สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจบุันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ

การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3) 
U 

               

ELO4 แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  ทั้งใน
สวนตนและสวนรวม (1.1) 

AP 
               

ELO5 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทีเ่กี่ยวของกับ      
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมลูที่หลากหลาย (3.1) 

AP 
               

ELO6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เปนเครื่องมอืในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรฐัประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1) 

AP 
               

ELO7 สื่อสารประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3) 

AN 
               

ELO8 พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผดิชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1) 

E 
               

ELO9 ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มคีวามหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางสรางสรรค (4.2) 

E 
               

ELO10 วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรอืสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใช
ความรูแนวคิดและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตรเพือ่เสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค (3.2) 

C 
               

ELO11 ประเมนิสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3) 

C 
               

ELO12 วางแผนวิถีชีวติในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (1.2) 

C 
               

ELO13 ผลิตงานวจิัยทางรฐัประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถติิขั้นพืน้ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2) 

C 
               

หมายเหต ุ B = Bloom’s taxonomy  R = Remember  U = Understand  AP = Apply  AN = Analyze  E = Evaluate  C = Create 
  รายวิชาจะระบุเฉพาะรหัสรายวิชาสามหลกัสุดทาย 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping) 
 

PLOs Outcome statement B รายวิชา 
   323 331 332 341 351 411 441 361 362 461 462 463 371 372 471 

ELO1 อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (2.2) 

R 
               

ELO2 สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (2.1) U                
ELO3 สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจบุันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ

การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3) 
U 

               

ELO4 แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  ทั้งใน
สวนตนและสวนรวม (1.1) 

AP 
               

ELO5 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทีเ่กี่ยวของกับ      
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมลูที่หลากหลาย (3.1) 

AP 
               

ELO6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เปนเครื่องมอืในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรฐัประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1) 

AP 
               

ELO7 สื่อสารประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3) 

AN 
               

ELO8 พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผดิชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1) 

E 
               

ELO9 ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางสรางสรรค (4.2) 

E 
               

ELO10 วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรอืสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใช
ความรูแนวคิดและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตรเพือ่เสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค (3.2) 

C 
               

ELO11 ประเมนิสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3) 

C 
               

ELO12 วางแผนวิถีชีวติในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (1.2) 

C 
               

ELO13 ผลิตงานวจิัยทางรฐัประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถติิขั้นพืน้ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2) 

C 
               

หมายเหต ุ B = Bloom’s taxonomy  R = Remember  U = Understand  AP = Apply  AN = Analyze  E = Evaluate  C = Create 
  รายวิชาจะระบุเฉพาะรหัสรายวิชาสามหลกัสุดทาย 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping) 
 

PLOs Outcome statement B รายวิชา 
   472 473 381 382 481 482 483 491 492 493 

ELO1 อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร (2.2) 

R 
          

ELO2 สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (2.1) U           
ELO3 สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจบุันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ

การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3) 
U 

          

ELO4 แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  ทั้งในสวน
ตนและสวนรวม (1.1) 

AP 
          

ELO5 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทีเ่กี่ยวของกับ      
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมลูที่หลากหลาย (3.1) 

AP 
          

ELO6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เปนเครื่องมอืในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรฐัประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1) 

AP 
          

ELO7 สื่อสารประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3) 

AN 
          

ELO8 พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผดิชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1) 

E 
          

ELO9 ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเดน็ทางรัฐประศาสนศาสตรได
อยางสรางสรรค (4.2) 

E 
          

ELO10 วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรอืสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู
แนวคิดและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค (3.2) 

C 
          

ELO11 ประเมนิสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3) 

C 
          

ELO12 วางแผนวิถีชีวติในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรฐัประศาสนศาสตร (1.2) 

C 
          

ELO13 ผลิตงานวจิัยทางรฐัประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถติิขั้นพืน้ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2) 

C 
          

หมายเหต ุ B = Bloom’s taxonomy  R = Remember  U = Understand  AP = Apply  AN = Analyze  E = Evaluate  C = Create 
  รายวิชาจะระบุเฉพาะรหัสรายวิชาสามหลกัสุดทาย
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