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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1)
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผลการเรียนรูของหลักสูตร และผลการเรียนรู
ของรายวิชา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หนา
1
6
8
40
52
53
54
58
60
63
72

105
127
133
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย)
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอก
ไมมี
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
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 หลักสูตรพหุวิทยาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมทั้งด านทฤษฎี และการปฏิ บัติ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารประเทศ เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแหงรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสรางความ ตระหนั ก รู ถึ ง
ปรั ช ญาการเมื อ ง บริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรมและความสํ าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและใหบริการภาครัฐ นโยบาย สาธารณะ และการจัดการภาครัฐทั้งใน
ระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น รวมทั้ ง เน น แนวคิ ด และกระบวนการต า งๆ ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ
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 ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ เจาหนาที่ทางดานการปกครอง ครู อาจารย นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห นโยบายและแผน นั กทรัพยากรบุคคล นักจัด การงานทั่วไป นักวิเทศสัมพัน ธ นักพัฒ นาสังคม
เจาพนักงานในหนวยงานของรัฐ ทหาร นักวิจัย และนักการเมืองหรือขาราชการการเมืองทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น
8.2 องคกรภาคเอกชน อาทิ เจาหนาที่นโยบายและการวางแผน และเจาหนาที่บริหารทรัพยากรมนุษย
8.3 องค ก รอิ ส ระ อาทิ เจ า พนั ก งานในหน ว ยงานขององค ก รอิ ส ระ องค ก ารมหาชน และองค ก าร
ไมแสวงหากําไร
8.4 การประกอบอาชี พ อิส ระที่ส ามารถนํ าความรูค วามสามารถทางการบริ ห ารไปประกอบกิจ กรรม
ทางธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจได
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-39. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายวิชชาญ จุลหริก

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

2

นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย

อาจารย

3

นางสาวปาริฉัตร ตูดาํ

อาจารย

4

นายทวนธง ครุฑจอน

อาจารย

5

นายอัศวศิริ ลาปอี

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รป.ด.

รัฐประศาสนศาสตร

รป.ม.
น.บ.
ค.บ.
รป.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
รป.ม.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตร
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ
การโฆษณา
การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารงานบุคคล
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Public Management
รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ)
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร(การปกครอง)
รัฐศาสตร(การปกครอง)

Ph.D.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สถาบัน

ป

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ม.ธรรมศาสตร
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีปทุม
ม.สงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร

2555

University Utara Malaysia
ม.เกษตรศาสตร
ม.แมโจ
ม.เกษตรศาสตร
ม.สงขลานครินทร

2560
2545
2543
2553
2549

2541
2547
2531
2549
2546
2543
2557
2545
2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพถือเปนจุด แข็งของเศรษฐกิจไทย
ที่เอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องและเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจํากัดตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปาน
กลางอยางถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการ
คลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปน
ขอจํ ากัดต อการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุน เศรษฐกิจและการพัฒ นาศักยภาพการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจในระยะตอไปซึ่งปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาว สงผลใหประเทศไทย
ตองเนนความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแรงงานสูการเพิ่มประสิทธิผลของระบบ
เศรษฐกิจและการลงทุนผานกระบวนการขับเคลื่อนจากผลิตภาพแรงงานดานการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และเอกชนอยางสมดุล ดวยเงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงและความจําเปนในการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจขางตน
สงผลใหกระบวนการผลิตบัณฑิตทางดานรัฐประศาสนศาสตรในบริบทปจจุบัน จําเปนตองประยุกตองคความรู
จากการศึ ก ษาภาคทฤษฎี ผ นวกกั บ ทั ก ษะการใช เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในป จ จุ บั น สู ก ารสร า งนวั ต กรรม
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(innovation) เพื่ อสนองความต อ งการแรงงานและบุ ค ลากรที่ ห ลากหลายทั้ งด านองค ก ารภาครั ฐ รวมถึ ง
ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนธรรม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาวการณทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ และการเงินโลก
จากขอ 11.1 เปนผลใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมกลุม
ความร ว มมือ ในภู มิภ าคที่ มี ค วามแตกต างกั น ในทางสั งคมและวั ฒ นธรรมซึ่งส งผลกระทบต อ ความเป น อยู
พฤติ กรรมของบุ คคล คานิ ย มและแนวความคิด อัน อาจนํ าไปสู ป ญ หาต างๆหลายประการโดยหน วยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจําตองมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยสวนรวม สถาบันทางสังคม
การเมืองตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจึงควรมุงเนนผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สามารถปรับตัวใหสอดรับกับภารกิจที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนทรัพยากรสําคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยังยืน โดยใชกลไกของการจัดการศึกษาที่จะเปดพรหมแดนขององคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรให
สอดคลองกับหลักวิชาการและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองเนน
การสรางพหุ วิทยาการและกระบวนการตางๆในการบริห ารงานภาครัฐภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลให
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรอยางบูรณาการและมีศักยภาพในเชิงรุก สูการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการ
ขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทางรัฐประศาสน
ศาสตรที่มีความสามารถเฉพาะที่หลากหลาย ทั้งในดานการปกครองทองถิ่น การจัดการภาครัฐและการจัด
กิจการระหวางประเทศที่มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรมใหสอดคลองและ
ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ดานทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการตามแผนยุ ท ธศาสตร ข อง
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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-52. วิชาเลือก
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุมวิชาเลือก
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ถามี)
ไมมี
13.1.3 กลุมวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถามี)
ไมมี

จํานวน 12 หนวยกิต
จํานวน 3 หนวยกิต
จํานวน 9 หนวยกิต

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป กํ าหนดให อ าจารย ป ระจํ า ที่ สั งกั ด ส ว นงานวิ ช าการและส ว นงานอื่ น
ที่ ได รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู ส อน โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ผิ ด ชอบ
ดานวิชาการเปนผูกํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน
14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น
หนวยงาน
1. ASEAN Universities Network

2. Universiti Utara Malaysia

3. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. การเคหะแหงชาติ

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนานิสิตใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (AUN 1) โดยสนับสนุนใหนิสิตการเขา
รวมโครงการ ASEAN University Youth
Summit ประจําทุกป
การแลกเปลี่ยนความรูทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวมกัน
การจัดสัมมนาทางวิชาการดานการกระจายอํานาจ
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณและ
มหาวิทยาลัยเครือขายภาคใตที่จัดการเรียนการ
สอนทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
การสนับสนุนใหนิสิตเขาฝกสหกิจศึกษา
การสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเมือง ชุมชน และที่อยูอาศัยในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 ความสําคัญ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ป ญ ญาและจริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ รั ฐ ประศาสนศาสตร ด ว ยความคิ ด สรางสรรค
(creativity) ความเป น มื อ อาชี พ (professionalism) และความเท า ทั น โลกสมั ย ใหม (modern world
literacy)
1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต
ความขัดแยงทางคานิยม รวมทัง้ มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร
3. สามารถประยุ กต ใช ค วามรู ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร ในการวิ เคราะห ส ถานการณ ห รื อสภาพ
ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง ความ
คิดเห็นไดอยางสรางสรรค
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ สถานการณ
รวมถึง มีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการ วิจัยไดอยางถูกตอง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
1. มีก ารประเมิน ผลการจั ด การเรี ย น
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
และนํ า ผลการประเมิ น มาใช ในการ
ปรับ ปรุงและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอน
2. พั ฒ นาทักษะการสอนตามผลการ
เรียนรูทั้ง 5 ดาน

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ 1. รายงานการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรทุกปอยางตอเนือ่ ง
2. รายงานความคิดเห็นของนิสิต
2. ประเมิน ความคิดเห็ นของนิสิ ต บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการสอนของ - ความพึ งพอใจของผูเรี ยนต อการ
อาจารย 5 ดาน ไดแก
เรียนการสอน
1) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 2) ด า น
ความรู 3) ทั ก ษะทางป ญ ญา 4)
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ทั ก ษะ
การวิ เ คราะห เชิ งตั วเลข การ
สื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. พัฒนานิสิตใหมีทักษะทางวิชาชีพ - สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน 1. จํ า นวนโครงการการพั ฒ นา
การสอนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให ขีดความสามารถทางวิชาชีพ
นิสิตมีทักษะการปฏิบัติงาน
ของนิสิต
2. จํานวนรายวิชาที่มีจัด
กระบวนการจั ด การเรีย นการสอน
และจัดกิจกรรมเพื่อใหนิสิตมีทักษะ
การปฏิบัติงาน
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 - ดํ า เนิ น โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง - รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
ป
หลั ก สู ต รตามเกณฑ ก ารรั บ รอง
หลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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
มี จํ านวนชั่ ว โมงการเรี ย นแต ล ะรายวิ ช าเท ากั บ จํ านวนชั่ ว โมงในภาคเรี ย นที่ 1 หรื อ ภาคเรี ย นที่ 2 ให เป น
ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข อ 8
(ภาคผนวก ฉ)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคเรียนฤดูรอน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย บเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับรอง
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดี
และเป น ไปตามขอบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ทักษิ ณ วาด ว ย การศึกษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ไมมี
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-92.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
30
30
ชั้นปที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
30

2564
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายรับ

2560
900,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
1,800,000 2,700,000 3,600,000

2564
3,600,000

คาลงทะเบียน
(แบบเหมาจาย x จํานวนนิสิต) x 2
ภาคเรียน
รวมรายรับ
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000
ประมาณจากคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายจาย
1. งบบุคลากร (เงินเดือน, คาจาง
ประจํา, คาจางชั่วคราว, อุดหนุน
คาใชจายบุคลากร)
2. งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ)
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการตาง ๆ
ของหลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต

2560
1,200,000

ปงบประมาณ
2561
2562
2563
1,200,000 1,200,000 1,200,000

2564
1,200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000
300,000

100,000
600,000

100,000
900,000

100,000
1,200,000

100,000
1,200,000

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

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้ อหาของคําอธิบ ายรายวิช าในรายวิชาที่ขอเทีย บจะตองครอบคลุมเนื้อหา
ของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี 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
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาเลือก
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

126 หนวยกิต
30
90
30
36
15
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30
18
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเลือก
12 หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเปนวิชาเลือกได
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 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
0000168 การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life

- 12 0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
วิชาแกน
0122111 ทฤษฎีองคการ
Organization Theories
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
Concepts and Theories of Public Administration
0122142 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน
Law and Public Administration
0122221 นโยบายสาธารณะ
Public Policies
0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ
Project Management and Analysis
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Political, Economic, and Social System
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร
Statistics in Public Administration

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

90 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

- 13 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
Public Financial Management
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3(3-0-6)

วิชาเฉพาะดาน
0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ
Comparative Public Administration
0122311 ภาวะผูนํา
Leadership
0122312 องคการและการจัดการ
Organization and Management
0122321 การบริหารการพัฒนา
Development Administration
0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
Public Policies Implementation
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
Pubic Project Management and Planning
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Management
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
Ethics and Good Governance for Administrator
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
Budgetary Management
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Electronic Office
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
Research Methods in Public Administration

36 หนวยกิต
3(3-0-6)

วิชาเลือก
ไมนอยกวา
กลุมการปกครองทองถิ่น
Local Governance
0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น
Decentralization and Local Governance
0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย
Law for Thai Local Government

15 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

- 14 0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น
Local Financial Management
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
Metropolitan and Urban Management
กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ
Public Management and International Affairs
0122371 กิจการอาเซียน
ASEAN Affairs
0122372 การตลาดภาครัฐ
Marketing in Public Sector
0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ
Organization and International Relation
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
Public Management Innovation
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
Information Digital Management in Public Sector
กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ
Law for Public Sector
0122381 กฎหมายอาญา
Criminal Law
0122382 กฎหมายแพง
Civil Law
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Law of Civil Procedure
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หรือ
0122492 การคนควาอิสระ
Independent Study
0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร
Practicum in Public Administration

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
9(0-27-0)
3(0-9-0)
6(0-18-0)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
กํ าหนดให เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ หรื อ เลื อ กเรี ย นวิ ช า
ในสถาบั น อุด มศึกษาอื่น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะที่ห ลั กสู ต รสั งกัด ทั้งนี้ รายวิ ช า
ดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
เลข 01
เลขรหัสหลักที่สามและสี่
เลข 22
เลขรหัสหลักที่หา
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสหลักสุดทาย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสคณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชั้นปที่เปดสอน
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
องคการและการจัดการ
นโยบายสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
การคลังและงบประมาณ
การปกครองทองถิ่น
การจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ
กฎหมายสําหรับภาครัฐ
ประสบการณเชิงปฏิบัติ
ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
0000111
0000121
0000161
0122141
0122143
ชั้นปที่ 2
0000262
0000263
0000…….
0122241
0122231
0122221

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) 0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6) 0000...... วิชาเลือก
วิชาแกน
6
วิชาแกน
แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6) 0122111 ทฤษฎีองคการ
กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน
3(3-0-6) 0122142 ปรัชญาการเมือง
รวมหนวยกิต
15
รวมหนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชา
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษิณศึกษา
3(2-2-5) 0000……. วิชาเลือก
วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
วิชาแกน
วิชาเลือก
3(........) 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
วิชาแกน
9
0122222 การบริหารและวิเคราะหโครงการ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะดาน
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ
รวมหนวยกิต
15
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(........)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
หนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(........)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
3(3-0-6)
18
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ชั้นปที่ 3
0122321
0122311
0122341
0122331
0122322
01223……

ภาคเรียนที่ 1
กลุมวิชาเฉพาะดาน
การบริหารการพัฒนา
ภาวะผูนํา
จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
กลุมวิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

หนวยกิต ชั้นปที่ 3
15
3(3-0-6) 0122312
3(3-0-6) 0122351
3(3-0-6) 0122323
3(3-0-6)
3(3-0-6) 0122332
3
3(………..) 01223……

ภาคเรียนที่ 2
วิชาเฉพาะดาน
องคการและการจัดการ
การบริหารจัดการงบประมาณ
การวางแผนและการบริหารโครงการ
สาธารณะ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
กลุมวิชาเลือก
วิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
………..…… วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
วิชาเฉพาะดาน
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส

18
หนวย
กิต
ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
6
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5) 0122491 สหกิจศึกษา

0122441 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
กลุมวิชาเลือก
01224…… วิชาเลือก

3(2-2-5)
9
3(………..)

01224…… วิชาเลือก
01224…… วิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
………..…… วิชาเลือกเสรี

3(………..)
3(………..)
3
3(………..)
รวมหนวยกิต
18

หรือ
0122492 การคนควาอิสระ
0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร

รวมหนวยกิต

หนวยกิต
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(………..)
3
3(………..)
18
หนวย
กิต
9
9(0-270)
3(0-9-0)
6(0-180)

9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และนํ า เสนอด ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค น คว า ความรู จ ากการอ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
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 handon 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 สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ งผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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 และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
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
ภู มิรัฐ ศาสตร ชาติ พัน ธุสั มพั น ธ ความเป น มา อัตลั กษณ ความหลากหลาย 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
สร า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข า ถึ งงานทั ศ นศิ ล ป ดนตรี และภาพยนตร อ ย างรู เท าทั น
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 า ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โครงสร า งค า ไฟฟ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ า และการคํ า นวณ ค า ไฟฟ 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
อาหารและคุณ คาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณ ภาพชีวิต กับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม 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
ฝ ก อ า นจากบทความ บทประพั น ธ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
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
การเล น กีฬ าหรื อออกกําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบั ติตามกฎ 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

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ ชุมชน การพัฒ นาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดํ าเนิ นชี วิต
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
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล น พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สิ่ ง สร า งสรรค ในภาคใต และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน 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
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชน เรี ย นรู เชิ งบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภาคใต กลไก
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของ
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
เสี่ ย ง การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
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

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิต 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
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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
ภาครั ฐ รวมถึ ง วิ วั ฒ นาการทางการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของไทย
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
หลั กการพื้น ฐานเกี่ยวกับ ปรัชญา อุด มการณ และแนวคิดทางการเมือง พัฒ นาการทาง
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
แนวคิ ด หลั ก เกณฑ และความสํ าคั ญ พื้ น ฐานของกฎหมายโดยทั่ ว ไป การแยกประเภท
ลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย หลักสําคัญในกฎหมายมหาชน บริบทของการใชอํานาจทางปกครอง
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ พลวัตของระเบี ยบบริหารราชการแผนดินของไทย 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 ความสํ า คั ญ แนวคิ ด การกํ า หนดนโยบายสาธารณะ หลั ก การสํ า คั ญ
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 ความสั มพันธระหวางงานนโยบาย แผนและโครงการ วงจร
โครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริ ห ารโครงการ ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารโครงการ ภายใต ก ารกํ าหนด
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

- 27 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0122231

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resources Management
ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ วัตถุป ระสงค 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 วิธีวิเคราะห ขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร
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
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรต ลอดชวงระยะเวลาที่ผ านมา แนวคิดการบริห ารสาธารณะแนวใหม
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
แนวคิ ด การบริ ห ารงานคลั ง สาธารณะ งบประมาณ การบริ ห ารรายรั บ และรายจ า ย
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
กระบวนการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ ความหมาย ความสํ าคัญ การประเมิน ผลนโยบาย
ความเปนไปไดของนโยบาย โครงการสาธารณะของรัฐที่มีผลตอความพึงพอใจตอประชาชนโดยมีกลยุทธใน
การการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ป จ จั ย ที่ ที อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ หรื อ ความล ม เหลว โดยการวิ เคราะห
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
หลั กการเบื้ องตน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห โครงการ
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 การบริห ารการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษยในองคกร การวางแผนทรั พยากร
มนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การบริหารคาตอบแทนการเลื่อน
ตําแหน ง การปรับ เปลี่ ยนหมุน เวียนโยกย าย การออกจากราชการ การบริหารสวัส ดิการและผลประโยชน
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
การวางแผนทรัพย กรมนุ ษยในองคกร การปฐมนิ เทศ การวิเคราะห งาน การสรรหา และ
คัดเลือก การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษยในองคกร การบริหารคาจางเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
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
ทฤษฎี และแนวคิด เกี่ย วกับ จริย ศาสตร จริยธรรมกับ ระบบราชการ 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
จัด การองคกร และนโยบายรัฐ บาลในเรื่องการเมืองการปกครองท องถิ่น รวมทั้งแนวโน มทางการเมืองการ
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
การกระจายอํานาจและการจัดการทองถิน่ ในอนาคต
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 เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ทั้ ง ในมิ ติ ด า นเศรษฐกิ จ ความมั่ น คง รวมทั้ ง ศึ ก ษาการปฏิ สั ม พั น ธ
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

- 32 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0122372

การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing in Public Sector
ความหมายและความสําคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจของรัฐ
โดยศึกษาแนวคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด
การแบงสวนตลาด สวนผสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สั งคม ที่ มีต อพฤติ กรรมผู บ ริ โภค การนํ าเทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในงานด านการตลาด จรรยาบรรณด าน
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
พื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร การทํ า งานและองค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร
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
ระเบี ยบวิธี วิจั ยทางรัฐ ประศาสนศาสตรและวิ ธีการวิ จัย แบบต างๆ การออกแบบการวิ จั ย
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
ความหมายและวัฎจั กรเมืองและมหานคร ความเจริญ เติ บ โตของเมืองกลายเปน มหานคร
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
การแกป ญหาระหวางประเทศในดานตางๆ พื้น ฐานของการเมืองระหวางประเทศโครงสรางของระบบการ
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
หลั กทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎี วาดวยความรับ ผิดในทางอาญา ขอบเขตและสภาพ
บั งคับ ของกฎหมายอาญา ความผิ ด ทางอาญา โทษและความผิ ดลหุ โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความ
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
หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดี
แพ งที่เกี่ย วเนื่ องกับ คดี อาญา หมายเรีย กและหมายอาญา จั บ ขัง จําคุก คน ปล อยชั่ วคราว สอบสวน วิ ธี
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
เรีย นรู และฝ กปฏิ บั ติ งานทางรัฐ ประศาสนศาสตรในหน วยงานหรือองคกรต างๆ โดยเน น
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
คน ควาประเด็น ทางรัฐประศาสนศาสตร ฝ กปฏิ บั ติการวิเคราะห สังเคราะห ป ระเด็น ทาง
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
1

ชื่อ-สกุล
นายวิชชาญ จุลหริก

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

2

นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย

อาจารย

3

นางสาวปาริฉัตร ตูดาํ

อาจารย

4

นายทวนธง ครุฑจอน

อาจารย

5

นายอัศวศิริ ลาปอี

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รป.ด.

รัฐประศาสนศาสตร

รป.ม.
น.บ.
ค.บ.
รป.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
รป.ม.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร
นิติศาสตร
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ
การโฆษณา
การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร
การบริหารงานบุคคล
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Public Management
รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ)
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร(การปกครอง)
รัฐศาสตร(การปกครอง)

Ph.D.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สถาบัน

ป

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ม.ธรรมศาสตร
วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีปทุม
ม.สงขลานครินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร

2555

University Utara Malaysia
ม.เกษตรศาสตร
ม.แมโจ
ม.เกษตรศาสตร
ม.สงขลานครินทร

2560
2545
2543
2553
2549

2541
2547
2531
2549
2546
2543
2557
2545
2542

3.2.2 อาจารยพิเศษ
เป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป น ครั้ ง คราวและเป น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 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)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู ใชบัณ ฑิต มีความต องการให บัณ ฑิตมีป ระสบการณในวิชาชี พ
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
ด าน นอกจากความรู ในทางทฤษฎี แ ล ว สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร ฝ ก ประสบการณ ในการเข า สู ก าร
ปฏิบัติงานจริง ดังนั้ น หลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตทุกคนตองผานการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือฝกงานทาง
รัฐประศาสนศาสตรและการคน ควาอิสระ ในหน วยงานทั้งเปน องคกรภาครัฐ เช น กระทรวง กรม กอง ใน
ราชการสวนกลางและสวนภู มิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน และองคกรภาคเอกชน ใน
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หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 27 ชั่วโมงหรือ 4 เดือน โดยกําหนดใหนิสิต
ลงทะเบียนและฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตรและการคนควาอิสระในชั้นปที่ 4
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
สามารถประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับคนอื่นไดดี
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
4.1.4 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานตลอดภาคเรี ย นปลายในเดื อ นมกราคมถึ งเดื อ นเมษายน
รวมเวลา 16 สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิ สิ ต ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาหรื อ ฝ ก งานทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ต ามหน ว ยงานต า ง ๆ
เมื่อฝกงานครบกําหนดแลวจะตองทํารายงานสรุปการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น จํานวน 1 เลม โดยมีเคาโครง
ดังนี้
- ประวัติความเปนมาของหนวยงาน (ที่ฝกงาน)/โครงสรางของหนวยงาน/ชวงเวลา
- บทบาทหนาที่/ตําแหนง ที่ไดรับในการฝกงาน
- ความรู/ประสบการณที่ไดรับจากการฝกงาน
- ขอเสนอแนะ/แนวทาง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูการทําโครงงานหรือวิจัยของนิสิต มีดังนี้
5.2.1 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม
5.2.2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได อ ย า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ รวมถึง มีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยได
อยางถูกตอง
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
9 หน ว ยกิ ต หรื อ จํ านวนชั่ ว โมง 27 ชั่ ว โมง (ดํ าเนิ น การร ว มกับ รายวิ ช าในกลุ ม ประสบการณ
เชิงปฏิบัติ)
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5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการสําหรับการทําโครงงานหรือวิจัยของนิสิตเพื่อประกอบรายวิชาในกลุมประสบการณ
เชิงปฏิบัติ ประกอบดวย
5.5.1 จั ด การปฐมนิ เทศและแนะนํ า กระบวนการจั ด ทํ า โครงงานหรื อ วิ จั ย แก นิ สิ ต ก อ นออก
ปฏิบัติการภาคสนาม
5.5.2 กําหนดอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตแตละคนกอนออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใหคําแนะนํา
ชวยเหลือทางวิชาการแกนิสิตตลอดระยะเวลาทั้งกอน ระหวาง และหลังจากการฝกประสบการณ
5.5.3 กําหนดใหมีที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัยในหนวยฝกประสบการณเชิงปฏิบัติเพื่อใหคําแนะนํา
ชวยเหลือทางวิชาการแกนิสิตรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
5.5.4 กําหนดใหนิสิตรายงานผลความกาวหนาตอที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทุกเดือนผานเพื่อ
ทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงงานหรือวิจัย
5.5.4 จัดใหมีการนําเสนอโครงงานหรือวิจัยของนิสิตตอที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาหลังจาก
สิ้นสุดการปฏิบัติการภาคสนาม
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากที่ปรึกษาของหนวยฝกประสบการณและอาจารยที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากผล
ของโครงงานหรือวิจัย และใชกระบวนการทวนสอบมาตรฐานของตามที่คณะและ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใตความขัดแยงทางคานิยม
รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรม
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- กําหนดรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหารใหแก
นิสิตเพื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
- จัดทํากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
- กําหนดกลุมวิชาที่เปนความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตรสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558

รายวิชา
0122341 จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลนักบริหาร

0122111 ทฤษฎีองคการ
0122221 นโยบายสาธารณะ
0122231 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
0122141 แนวคิดและทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร
0122251 การบริหารการ
คลังสาธารณะ
3. สามารถประยุกตใชความรูทาง
- กําหนดกลุมวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและ 0122491 สหกิจศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะห
ผลักดันการประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการ 0122492 การศึกษาอิสระ
สถานการณหรือสภาพปญหาที่มีความ
ปฏิบัติงานจริง วิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาที่มี
0122493 การฝกงานทาง
ซับซอนไดอยางเหมาะสม
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม
รัฐประศาสนศาสตร
4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มคี วาม
- กําหนดรายวิชาภาวะผูนํา กิจกรรมศึกษาภาคสนามทั้งใน 0122311 ภาวะผูนํา
หลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและ และตางประเทศ กิจกรรมกรณีศึกษาโดยใชทองถิ่นเปนฐาน
แสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค
และกิจกรรมความรวมมือระดับนานาชาติทสี่ รางเสริมทักษะ
การปรับตัวเขากับสังคมทีม่ ีความหลากหลาย การรับฟง
ความเห็นตาง และการแสดงความคิดเห็นอยางสรางรรค
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี
- กําหนดรายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกสและการจัดการ
0122411 สํานักงาน
สารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม สารสนเทศดิจิทัลภาครัฐเพื่อสงเสริมทักษะดานการ
อิเล็กทรอนิกส
กับ สถานการณ รวมถึง มีความรู
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั
0122473 การจัดการ
ความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิติขั้น
- กําหนดรายวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
สารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
พื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยได
ศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็งในการใชเครื่องมือทางสถิติ
0122242 สถิติทาง
อยางถูกตอง
แกไขปญหาทางการวิจัยไดอยางมืออาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเนนการ 0122441 ระเบียบวิธีวิจัย
นําเสนองานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทันสมัย
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ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย า งมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส ว นตนและ
สวนรวม
1.2 สามารถปรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในความขั ด แย งทางค านิ ย ม
และจัดการป ญหาทางคุณ ธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิ จ
ทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1) สรางวัฒ นธรรมองคกรในคณะ เพื่อปลูกจิตสํานึกขั้น 1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค
พื้นฐานใหกับนิสิตในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2) การสอบข อ เขี ย นในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ
การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม มีความ จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และมีการตรงตอเวลา
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามขอตกลงรวมของนิสิต
2) อาจารย ผู ส อนต องช ว ยกั น สอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา
3) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร และภาวะผูนําซึ่งเปน
วิชาในหมวดวิชาเอกบังคับใหนิสิตไดเรียน
4) จัดทําขอตกลงรวมกับนิสิตและมีบทลงโทษ หากทําผิด
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง
2. ดานความรู
1) การจัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนใหนิสิต 1) บททดสอบยอย
2.1 เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทาง ศึ ก ษาหลั ก การทางทฤษฎี และสามารถประยุ ก ต ใช ท าง 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง 3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
รัฐประศาสนศาสตร
2.2 รู และเขาใจถึงความกาวหน าของความรู ต ลอดจน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ 4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตาม ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) ควรจั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากสถานการณ จริ ง โดย 6) ประเมิน จากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกงาน
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ก ารศึ ก ษ าดู งาน ก ารทํ าวิ จั ย ภ าค ส น าม ต ล อ ด จ น ทางรัฐประศาสนศาสตร
2.3 ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
ฝกปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การแกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
3) มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ป ระสบการณ โ ดยตรง มาให
รัฐประศาสนศาสตร
ความรู
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถค น หาข อ เท็ จ จริ ง และทํ า ความเข า ใจ
ปรากฏการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รั ฐ ประศาสนศาสตร จ าก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
ป ญ หาที่ ซับ ซอน โดยใช ความรู แนวคิด และทฤษฎี ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
4.2 สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลายรับ
ฟงความเห็ น ที่แตกตางและแสดงความเห็ น ที่เกี่ย วของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญ หาได
อยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
1) กรณีศึกษาแหลงเรียนรูดานการจัดการองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่มีการจัดการที่ดี
2) การอภิปรายเปนกลุม/การศึกษาเฉพาะกรณีดานการ
บริหารจัดการองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชา
สังคม
3) การทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ค น คว า หรื อ ทํ า
โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม
4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดาน
การบริ ห ารจั ด การองค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ ภาค
ประชาสังคม
5) การจั ด การความรู (KM) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู
รวมกันกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
6) การจัดการทําแผนภูมิความคิด (Mind Mapping)
1) การจัดกิจกรรมกลุมควบคูกับการทํางานเดี่ยวโดยเฉ
พะการใชกรณีศึกษาการอภิปราย การเสนอความคิดเห็นใน
ลักษณะการระดมสมอง
2) จัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ นอกหองเรียน เชน วัน
พุธในชวงบาย
3) จัดทําโครงการพิเศษหรือกิจกรรมรวมกับ หนวยงาน
ตางๆ ในทองถิ่นเพื่อเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางนิสิต

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหทํา
2) ประเมิน จาก การสอบขอเขีย น การคิด วิ เคราะห
การสั ง เคราะห และการเชื่ อ มโยงประเด็ น ด า นการ
บริ ห ารจั ด การองค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
3) การเขีย นรายงานขอคน พบที่ ได จ ากกรณี ศึกษา/
โครงงานวิจัย
4) สรุ ป บทเรี ย นจากการศึ ก ษาดู ง านแหล ง เรี ย นรู
ทางดานการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนิ สิตในการ
ทํางานกลุม วิธีแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของนิสิต
2) ประเมินความรับผิดชอบจากความตรงตอเวลาใน
การสงงาน และความตั้งใจทํางานใหสมบูรณ
3) จัดใหมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการทํางานรวมกับ
หนวยงานในทองถิ่น

- 43 ผลการเรียนรู
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เป น
เครื่ องมือในการคน คว าหาความรูและ การนํ าเสนอขอมูล
ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายได อ ย าง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
5.2 สามารถใช เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐานได อ ย า ง
ถู ก ต อ งเหมาะสมกั บ ประเด็ น ป ญ หาทางการวิ จั ย ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร
5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1) กํ า หนดให นิ สิ ต เรี ย นรายวิ ช าสถิ ติ ท างรั ฐ ประศาสน 1) ใชผลการประเมินในรายวิชาที่เกีย่ วของโดยตรง
ศาสตร และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 2) ประเมินผลจากการทําวิจัยที่ใชการวิเคราะหตัวเลข
เพื่อศึกษาปญหาตามสภาพของทองถิ่น
ประกอบ
2 ) กํ า ห น ด ให นิ สิ ต เรี ย น ใน ร า ย วิ ช า สํ า นั ก งา น 3) ประเมินโดยการนําเสนอรายงานดวยการสอบปาก
อิเล็กทรอนิกส
เปลาสําหรับการทํารายงานและการวิจัยตาง ๆ
3) ใหมีการคนหาขอมูลเพื่อใชในการเรียนการสอนโดยใช
ระบบสารสนเทศ
4) ใหนิสิตมีการนําเสนอรายงานและผลการศึกษาในรูป
ปากเปลา และดวยการใชระบบสารสนเทศ

- 44 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.2 มีวินัย 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 เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุมวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1

1.2

2.1













3. ทักษะทางปญญา

2.2

3.1

3.2






































































4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1













4.2

4.3




5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1

5.2
































































- 46 -

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000135
0000136
0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
วิถีอาเซียน
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
ไฟฟากับชีวิต
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
การอานเพื่อชีวิต
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนทองถิ่น
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสรางสรรค
ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
การเมืองการปกครองไทย
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2. ความรู

1.2

2.1

2.2

















































3. ทักษะทางปญญา

3.1
















3.2

3.3




























4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1



4.2
















4.3














5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1



















5.2
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและ
สวนรวม
1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2.2 รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.3 ตระหนั ก รู ถึ งงานวิ จั ย ในป จ จุ บั น ที่ เกี่ย วขอ งกั บ การแก ป ญ หาและการต อ ยอดองค ค วามรู ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
4.2 สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลายรับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่
เกีย่ วของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบท
ของกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอ
ขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
5.2 สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- 48 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร


ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.1

4.1

รายวิชา
1.1
หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
0122111 ทฤษฎีองคการ
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
0122142 ปรัชญาการเมือง
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน
0122221 นโยบายสาธารณะ
0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ









1.2

2.1

2.2

2.3





































3.2

4.2

4.3

5. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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- 49 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.3

5. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

2.3

3.1

4.1









รายวิชา
1.1
2) วิชาเฉพาะดาน
0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ
0122311 ภาวะผูนํา
0122312 องคการและการจัดการ
0122321 การบริหารการพัฒนา
0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
0122441 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
3) วิชาเลือก
กลุมการปกครองทองถิ่น
0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น
0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย

1.2

2.1


2.2

3.2
























4.2
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- 50 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2



4.1








รายวิชา
1.1
0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ
0122371 กิจการอาเซียน
0122372 การตลาดภาครัฐ
0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทลั ภาครัฐ
กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ
0122381 กฎหมายอาญา
0122382 กฎหมายแพง
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
4) วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
0122492 การคนควาอิสระ
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5. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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- 51 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.1

7
5

4.1

15
5

รายวิชา

0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

1.1

7
4

1.2

8
2

2.1

13
1

2.2

11
1

2.3

13
1

3.2

17
3

4.2

11
7

4.3

17
3

5. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
  
10
5
14
3
2
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได รั บ ผลการเรี ย นในรายวิ ช านั้ น ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย นของแต ล ะรายวิ ช าเป น แบบระดั บ ขั้ น
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตที่กําลังศึกษาอยูใ นหลักสูตรการทวนสอบ 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 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมเปนประจําทุกป โดยเนนเรื่องการเปนครูมืออาซึพ :
เทคนิคการสอนและหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
ระดับคณะ
1. กําหนดให อาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) เชน เรื่องกลยุทธและ
วิธีการสอนแบบตาง ๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง
2. มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหมอยางนอย 1 ภาคเรียนที่
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
การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิช าการแกชุ มชนที่เกี่ยวของกับ การพัฒ นาความรูและคุณ ธรรม
มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขารัฐประศาสนศาสตรสงเสริมการทําวิจัยสรางความรู
ใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

- 54 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รจั ด ให ดํ า เนิ น การตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดโดย สกอ.
ตามรายละเอียดตอไปนี้
1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร 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 มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามตั ว บ ง ชี้ ผ ล
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตามตั ว บ ง ชี้ TQF ข อ 1-5
ใหครบถวนทุกขอตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เกณฑการการประเมินผาน คือ
มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. บัณฑิต
มีการประเมิน ความพึ งพอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต เพื่ อวั ด และควบคุมคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให เป น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. นิสิต
3.1 มี ก ารวางแผนกระบวนการรั บ นิ สิ ต อย างมี ร ะบบ มี ก ลไก นํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละจั ด ให มี ก าร
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลอง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิต
ที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3.2 หลักสูตรมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ มีกลไก
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน
3.3 มีกระบวนการในการดู แลให คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิ สิต เพื่อให นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
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3.4 มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราการสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร และรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
4. อาจารย
4.1 มีก ารวางแผนกระบวนการบริห ารและการพั ฒ นาอาจารย โดยการรั บ อาจารย ใหมต อ งมีคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ตองอยูในแขนงใดแขนง
หนึ่งตามที่ระบุไวในฐานขอมูล International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 ในขอ
3 คื อ Social Science, Business and Law ได แ ก ข อ 31 ข อ 34 และ ข อ 38 ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สาขาวิ ช ารั ฐ
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
ดํ าเนิ น งาน เพื่ อ กํากั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพอาจารย อ ย างมี ร ะบบ มี ก ลไก นํ าไปสู การปฏิ บั ติ แ ละมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตรา
อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มี กระบวนการในการวางแผนควบคุ ม กํากับ สาระของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร อย างมี ร ะบบ มี กลไก
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา ในการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมี
เนื้อหาทันสมัย มีความกาวหนาทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปดรายวิชา
ต า งๆ ทั้ งวิ ช าบั งคั บ และวิ ช าเลื อ กที่ เน น นิ สิ ต เป น สํ า คั ญ สามารถตอบสนองความต อ งการของนิ สิ ต และ
ตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มีกลไก
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอนในแตละรายวิชา
ที่มีความรู ความสามารถและมีความเชี่ ย วชาญในวิช าที่ส อน และมีการกํากับ ติ ด ตามอาจารย ในการจั ด ทํ า
มคอ. 3 และ มคอ. 4
5.3 มี กระบวนการประเมิ น ผู เรีย นที่ มีร ะบบ มีก ลไก นํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ และมีก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
เพื่อการพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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มีการตรวจสอบการประเมิ น ผลการเรี ย นรูข องนิ สิ ต การกํากับ การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5.4 มีการวัด ผลและรายงานผลการดํ าเนิ น งานหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึกษา
แหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยความพรอม
ทางกายภาพ เช น ห อ งเรี ย น อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน ห อ งสมุ ด การบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คอมพิวเตอร Wifi และอื่น ๆ ที่สงเสริมสนั บสนุ นใหนิ สิตสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุด มศึ กษาแห งชาติ โดยพิจ ารณา
การดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาจากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และอาจารย ต อ สิ่ งสนั บ สนุ น
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
ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
X
X
X
X
X
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคเรียนใหครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
1-5
9

5
1-5
10

5
1-5
10

5
1-5
11

5
1-5
12

- 58 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การเรี ย นการสอนควรเป น ไปในลั ก ษณะที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ มี ก ารบรรยายถึ งเนื้ อ หาหลั ก
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
มีการประเมิน ผลการเรีย นรูของนิ สิ ต โดยอาจารย ผู ส อน เชน การสอบ หรือการปฏิ บั ติ งานกลุ ม
เปนตน และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ
การสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นปโดยอาจารยแตละทาน
มีการประชุมคณาจารยแลกเปลี่ยนความคิด เห็ น และขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพื่อถายทอด
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
จะต อ งวางแผนไว ล ว งหน า และระบุ ร ายละเอี ย ดเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรในเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ ภาคสนาม การประเมิน ผลของแตล ะรายวิชาเปน ความ
รับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรม การให
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คะแนนโดยผู รว มงาน รายงานกิจ กรรม แฟ ม ผลงาน การประเมิ น ตนเองของผู เรี ย น ส ว นการประเมิน ผล
หลั กสู ต รเป น ความรั บ ผิ ด ชอบรว มกั น ของคณาจารย และผู บ ริ ห ารหลั กสู ต ร เช น การประเมิ น ข อสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชาการประเมินของผูจางงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู สามารถพิ จ ารณาได จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้
(1) บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ความสามารถในศาสตร ข องตน สามารถเรี ย นรู สร างและประยุ ก ต ค วามรู
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันกันระดับสากล
(2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
(3) บั ณ ฑิ ต มี สุ ขภาพดี ทั้งด านร างกายและจิ ต ใจ มีการดู แลเอาใจใส รั กษาสุ ขภาพของตนเองอย าง
ถูกตองเหมาะสม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้
(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
การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งและที่ อ ยู อ าศั ย ในเขตการค า ชายแดนไทย-มาเลเซี ย .
กรุงเทพมหานคร : การเคหะแหงชาติ.
วัน จรัต น เดชวิ ลั ย และทวนธง ครุฑจ อน. (2556). บทบาทองคกรปกครองส วนท องถิ่น ในการสงเสริ ม
สืบทอดอัตลักษณชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน 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 267276). 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
มณ ฑนา พิ พั ฒ น เ พ็ ญ พรไทย ศิ ริ ส าธิ ต กิ จ ชลลดา แสงมณี ศิ ริ ส าธิ ต กิ จ ทวนธง ครุ ฑ จ อ น และ
ปพนธีร ธีระพันธ. (2560). “ประสบการณการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใต . ใน วารสารฉบั บ พิ เ ศษ สั ป ดาห สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ครั้ ง ที่ 5 สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนบนความ
เคลื่ อ นไหว”. (หน า 13-14). 27-30 มี น าคม 2560 อาคารคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะนิติศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
ทวนธง ครุฑจอน. (2559). “รูปแบบการจัดการความรูของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
จั งหวั ด สงขลา,” ใน การสั ม มนาทางวิ ช าการสร างพลเมื องด ว ยความรู กาวสู สั งคมประชาธิป ไตย
งานวัน สถาปนาสภาพั ฒ นาการเมื อง 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
วิช ชาญ จุ ล หริ ก. (2559). “ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด เก็ บ รายได ขององคการบริห ารส ว นตํ าบลนบพิ ตํ า
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 12 เรื่ อง เครือขายความรูเพื่ อความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สั งคม วั ฒ นธรรมและสิ่ งแวดล อ ม
ใน ภู มิ ภ าค เอเชี ย (ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society,
Culture, and Environmental Stability) วัน ที่ 6 – 11 มิถุน ายน 2559 ณ กรุ งมะนิ ล า ประเทศ
ฟลิปปนส
วิ ช ชาญ จุ ล หริ ก. (2558). “การศึ กษาสุ ภ าพสตรี ก ารยอมรั บ การบริ ห ารองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ,”
โครงการประชุ มสัมมนาและนิ ทรรศการวิ ชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่ อ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มในประชาคมอาเซี ย น (ASIAN
Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability)”. วั น ที่ 30 มี น าคม – 3 เมษายน 2558 ณ กรุ งกาฐมาณฑุ ประเทศ
เนปาล
วิชชาญ จุลหริก. (2558). “บริบทการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคใต,” ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).
(หนา 287-299). วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิ ช ชาญ จุ ล หริ ก . (2557) “การศึ ก ษาพั ฒ นาสู อ งค ก ารแห ง การเรี ย นรู ในองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
กรณี ศึ กษาจั งหวัด ศรี ส ะเกษ,” การประชุ มใหญ แ ละนํ าเสนอผลงานวิช าการระดั บ ชาติ เรื่ อง“สห
วิ ท ยาการ : ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมสู ป ระชาคมอาเซี ย น (พ.ศ. 2557)”วั น ที่ 17 -18
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อ.เมือง จ.ตรัง.
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วิชชาญ จุลหริก. (2557) “การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธกรณีศึกษาวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมย,”
โครงการประชุ มสัมมนาและนิ ทรรศการวิ ชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่ อ
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มในประชาคมอาเซี ย น (ASIAN
Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and
Environmental Stability)”. วั น ที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2557 ณ Mandalay Hill Resort Hotel
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร.
วิชชาญ จุลหริก. (2556). “นโยบายการจัดตั้งโฆษกประจําจังหวัด,” โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “เครือขายความรูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล อ มในประชาคมอาเซี ย น (ASIAN Community Knowledge Networks for the
Economy, Society, Culture, and Environmental Stability)”. วั น ที่ 7 – 12 มิ ถุ น ายน 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).
วัน ที่ 5-6 พฤศจิ ก ายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจ อมเที ย น พั ท ยา จั งหวั ด ชลบุ รี . ชลบุ รี :
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.
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). ภาวะผูนําเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร โดยยึดหลักธรรมภิ บ าลของผูบ ริหารมหาวิทยาลัยไทย. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 11 (ฉบับพิเศษ): 199-220.
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4.

นางสาวปาริฉัตร ตูดํา
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2557
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
รป.บ.(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
กรกฏ ทองขะโชค, ปาริฉัตร ตูดํา, ธีรพร ทองขะโชค และมูหําหมัด สาแลบิง. (2558). การประเมินความ
เชื่ อมั่น ของประชาชนในจั งหวัด ชายแดนภาคใต ที่มีต อการอํานวยความยุ ติธ รรม : ชั้น กอนฟองคดี
ทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใชกฎหมายพิเศษ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
Thudam, P., Trichun, C. & Bunmak, S. (2015). “Major factors affecting the women executives
in their career advancement : Existing the theoretical framework and proposed
conceptual model”. Kasetsart Journal: Social Sciences, 36(1), 97-108.
บทความวิจัย
ปาริฉัตร ตูดํา และชาลี ไตรจันทร. (2557). “โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพล
ต อความกาวหน าในอาชี พ ของผู บ ริห ารสตรี ในองค การภาครัฐ ของไทย”. ใน เอกสารการประชุ ม
วิช าการด านการจั ด การระดั บ ชาติ วลั ย ลั กษณ ท างการจั ด การ ครั้ งที่ 3. (หน า 217-225). วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวิน โลตัส. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
ปาริฉัตร ตูดําและอาคม ใจแกว. (2555). “โอกาสและความกาวหนาในอาชีพของผูบริหารสตรีในองคการ
ภาครัฐ”. ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4. (หนา 526-535).
วั น ที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2555 ณ ศู น ย ป ระชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
บทความวิชาการ
ปาริฉัต ร ตู ดํา. (2557). “โมเดลความสัมพัน ธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอความกาวหน าใน
อาชีพของผูบริหารสตรีในองคการภาครัฐของไทย,”. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,
3(3), 47-56.
ปาริฉัต ร ตู ดําและชาลี ไตรจั น ทร. (2556). “ป จ จัย ที่สงผลต อความกาวหน าในอาชีพ ของผู บ ริห ารสตรี
ในองคการภาครัฐ : การทบทวนวรรณกรรม,”วารสารนักบริหาร, 33(3), 25-33.
Thudam, P. & Chaikaew, A. (2013). “The factors affecting women executives’ s career
development in Thai public sector”. In Proceedings of the 6 thSilpakorn university
international conference on academic research and creative arts: Integration of art
and science. (pp. 2 5 -3 2 ). January 16-18, 2013. At The Art and Cultural Center
Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty The King and
Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, Silpakorn
University. Nakhon Pathom : Silpakorn University
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5.

นายอัศวศิริ ลาปอี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
อั ศ ว ศิ ริ ลาป อี . (2559). ป ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการดํ า เนิ น โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ . สงขลา : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อัศวศิริ ลาปอี. (2558). การจัดเก็บขอมูลประเพณี ล งเล อําเภอไมแกน จังหวัด ปต ตานี ภายใตโครงการ
รวบรวม และจั ด เก็ บ ข อ มู ล มรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558.
กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
อัศวศิริ ลาป อี. (2557). การถอดบทเรีย นเพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพการบริห ารงานดานบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อัศวศิริ ลาปอี. (2556). การศึกษาปจจัยความสัมพันธที่มีตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา
ทางการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อัศวศิริลาปอี. (2555) การพัฒนาพลเมืองศึกษา : แนวทางการสรางสังคมประชาธิปไตยขององคการบริหาร
ส ว นตํ าบลขอนหาด อําเภอชะอวด จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช. สงขลา : คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
อัศวศิริ ลาปอี. (2559). “การจัดการความรูทองถิ่นและการสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยฐานคิดชุมชน กรณีโฮมสเตยเกาะยอ จังหวัดสงขลา,” ใน โครงการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ด านการบริ ห ารจั ด การ ครั้ งที่ 8 ประจํ า ป 2559 “Making Organizations Robust and
Resourceful”. วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 อาคารวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
อัศวศิริ ลาปอี. (2558). “การศึกษารูปแบบการบริหารกิจการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง,” ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “พัทลุงศึกษา ภูมิปญญาชุมชนลุมน้ํา
ทะเลสาบ ครั้งที่ 1”. วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง. พัทลุง : มหาวิทยลัยทักษิณ.
อัศวศิริ ลาป อี. (2557). “เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยปฏิ สัมพันธระหวางผูนําชุมชนกับนั กการเมืองทองถิ่น
ตอกระบวนการบริหารการพัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ต” ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป
2556 เรื่อง “รวมพลังสรางสรรคงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศไทย”. วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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อั ศว ศิ ริ ลาป อี . (2556). “ความคิ ด เชิ งอุ ด มการณ ของนั กการเมื องท องถิ่ น ในจั งหวั ด สงขลาต อการพั ฒ นา
การเมื องไทย : วิ เคราะห แนวเศรษฐศาสตร การเมื อง” ใน งานประชุ มวิ ชาการ “วลั ยลั กษณ วิ จั ยทาง
การจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3” วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.
อัศวศิริ ลาป อี. (2555). “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลใน
จั ง หวั ด สงขลา ใน การประชุ ม วิ ช าการประจํ า ป สั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร แ ละศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล หัวขอ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกับอนาคตประเทศไทย”. วันที่ 23-24
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
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1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตรและสามารถใชในการแกปญหาการบริหารงาน
ทองถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลได
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดจนสามารถคิดวิเคราะหอยาง
เป น ระบบในการแก ป ญ หาและการพั ฒ นาการปกครองส ว น
ทองถิ่น

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
Bachelor of Public Administration Program in Public
Administration
2. ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
B.P.A. (Public Administration)

-

ปรับชื่อสาขาวิชาจากการปกครองทองถิ่น เปน สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของ
ประเทศไทยและภาคใตชายแดนไทย
- ปรับเปลีย่ นชื่อปริญญา โดยเปลีย่ นแปลงชื่อสาขาวิชา
จากการปกครองทองถิ่น เปน สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
วัตถุประสงค
1. มีคุ ณ ธรรม จริยธรรม มี ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และ
สามารถปรับวิถีชีวิต ภายใตความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร
3. สามารถประยุ กต ใชค วามรูท างรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพ ปญหาที่มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม

ปรับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
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3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองโดยคํานึงถึงประโยชนของทองถิ่น
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
5. เรียนรูที่จะอยูในวัฒนธรรมที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ

4. สามารถปรับ ตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับ ฟงความเห็น ที่
แตกตางและแสดง ความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกั บ สถานการณ รวมถึง มี ค วามรู ค วามสามารถใช เครื่ องมื อ
ในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการ วิจัยไดอยางถูกตอง

4. โครงสรางหลักสูตร
4. โครงสรางหลักสูตร
หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มี
ทองถิ่ นมีจํ านวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไมน อยกวา 126 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 126 หนวยกิต
หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
กลุมภาษา
9
หนวยกิต
กลุมการใชภาษา
9
หนวยกิต
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
กลุมบูรณาการ
9
หนวยกิต
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
หนวยกิต
วิชาเลือก
12
หนวยกิต
กลุมบูรณาการ
3
หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับเลือก
3
หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6
หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
9
หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุม ภาษา
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา
- เลือกจากรายวิชากลุม มนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ
และสังคมศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
90
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
90
หนวยกิต
วิชาแกน
30
หนวยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
39
หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
36
หนวยกิต
วิชาเอก
45
หนวยกิต
วิชาเลือก
15
หนวยกิต
วิชาบังคับ
33
หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบตั ิ ไมนอยกวา
9
หนวยกิต
วิชาเลือก
12
หนวยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
หนวยกิต
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ปรั บ โครงสร า งหลั ก สู ต ร จากเดิ ม หลั ก สู ต รไม มี ก ลุ ม
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
การศึ ก ษาทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ในยุ ค ต า งๆ และหลั ก การ
วางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การนําและการ
บังคับบัญชา การควบคุม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6) Concepts and Theories of Public Administration แนวคิ ด ทฤษฎี และขอบเขตการศึ ก ษาทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตรและการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหาร
จัดการภาครัฐการบริหารราชการแผนดินของไทย สภาพแวดลอมทางการ
บริหาร ความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโนมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและ
การบริหารงานภาครัฐในอนาคต
0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)
ยกเลิก
Skills in Public Administration
ศึ ก ษาบทความหรื อ งานเขี ย นทางวิ ช าการด า น
รัฐประศาสนศาสตรวิเคราะหและนําเสนอรายงานทางวิชาการ
อยางเปนระบบ
0122121 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) Thai Politics and Government
Political, Economic, and Social System
ศึกษาแนวคิดที่มีอิทธิพลตอพัฒ นาการของการเมือง
ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
การปกครองของไทยในปจจุบันปรากฏการณ ทางการเมืองไทย ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศความสัมพันธระหวางมิติทางการเมือง ตั้ ง แต ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึ ง ป จ จุ บั น เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารภาครัฐ การใชอํานาจในการตัดสินใจในการ
วิเคราะหสภาพทางการเมืองแตละชวงดานลักษณะสาเหตุและ บริหารประเทศ และอิทธิพลของการปกครองทองถิ่น การจัดการวิสาหกิจ
สภาพแวดลอมปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการเมืองไทยเพื่อความ ชุมชน การเปนผูประกอบการทางสังคม และการตลาดที่มีตอการจัดการ
เขาใจวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยไทย
ภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชาการใชถอยคําใหกระชับขึ้น

เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีขอบเขตเนื้อหากวางมากขึ้น
ครอบคลุมดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ปรับรหัสรายวิชา

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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0122131 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
ศึกษาแนวคิ ดหลักเกณฑ พื้ นฐานของกฎหมายทั่ วไป
ความหมายและองค ป ระกอบการแยกประเภทของกฎหมาย
ขอบเขตที่ กฎหมายใช บั งคั บ กฎหมายอาญากฎหมายแพ งและ
พาณิ ชยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหรูจักสิทธิหนาที่และ
เสรีภาพอันพึงไดรับทางกฎหมาย

0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน
3(3-0-6)
Law and Public Administration
แนวคิ ด หลั ก เกณฑ แ ละความสํ า คั ญ พื้ น ฐานของกฎหมาย
โดยทั่วไปการแยกประเภท การจัดลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย
กฎหมายที่ ค วรรู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ศั พ ท ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร ห ลั ก สํ า คั ญ ในกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมาย
ปกครอง สิ ท ธิ หน าที่ และเสรีภ าพอัน พึ งได รับ ตามกฎหมายรวมทั้ งอั น
เกี่ยวของกับการนําไปใชของนักรัฐประศาสนศาสตร
0122111 ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organization Theories
ทฤษฎีแ ละแนวคิด เกี่ยวกั บ องคก าร พั ฒ นาการของความรู
เกี่ยวกับองคการ การออกแบบองคการ การเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบ
โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการทั้งองคการภาครัฐและเอกชน
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย3
(3-0-6)
Human Resources Management
ความรู เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ความสํ า คั ญ
วั ต ถุ ป ระสงค ภารกิ จ ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การ
ฝ ก อบรม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย การบริห ารค า ตอบแทน การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชน นันทนาการและพนักงานสัมพันธ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

0122203 ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organization Theory
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบและโครงสรางขององคการ
การออกแบบองคการการวิเคราะหองคการระดับ
มหภาคและจุลภาค
0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Administration
ศึกษาความรูความสําคัญองคประกอบและโครงสราง
ของการบริหารทรัพยากรมนุษยการวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
วิเคราะหงานการสรรหาการคัดเลือกบุคลากรการฝกอบรมและ
พัฒ นาบุคคลการบริหารคาตอบแทนการบริหารสวัสดิการและ
ผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เหตุผลการปรับปรุง
-

ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา

-

ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
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0122205 การบริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Administration
ศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการ
บริหารการพัฒนาความสัมพันธระหวางการบริหารการปกครอง
ระดับตางๆที่ใชแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองคกร
การพัฒ นายุทธศาสตรและกระบวนการบริห ารเน นผลสัมฤทธิ์
เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาทองถิ่นวิเคราะหสถานการณ
ป จ จุ บั น ป ญ หาและแนวทางที่ เหมาะสมในการบริ ห ารพั ฒ นา
ทองถิ่นโดยใชกรณีศึกษาในภาคใต
0122206 การบริหารการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Administration
ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ค ลั ง
ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลตอ
ระบบการคลังการจัดการการคลังในระดับประเทศและทองถิ่น
การควบคุ ม งบประมาณการวางนโยบายการคลั ง และการใช
เครื่องมือทางการคลังในการบริหาร
0122211 หลักการบริหารงานทองถิ่น
3(3-0-6)
Principles of Local Administration
ศึ ก ษาทฤษฎี เกี่ ย วกั บ รั ฐ และการปกครองหลั ก การ
จัดการปกครองหลักการกระจายอํานาจหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่นการบริหารองคการและการบริหารงานบุคคลในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0122321 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6) Development Administration
แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการ บริหารปกครอง ระดับตางๆ ที่เนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา
การจัดองคกรพัฒนา ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เนน
ผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพัฒนาทองถิ่น วิเคราะหสถานการณปจจุบัน
ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายการใชถอยคําใหกระชับขึ้น
ปรับเปนกลุม รายวิชาเฉพาะดาน

0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6) Public Financial Management
แนวคิ ดการบริหารงานคลั งสาธารณะ งบประมาณ การบริ หาร
รายรับและรายจาย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการ
ดานทรัพยากรดานการเงิน นโยบายการคลังทั้งสวนกลางและทองถิ่น และการ
บริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปรับชื่อรายวิชาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุมมากขึ้น

0101362 การกระจายอํานาจและการจัดการทองถิ่น
3(3-0-6) Decentralization and Local Governance
การจัดโครงสรางอํานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบท ของการกระจายอํานาจทางการปกครอง ความสัม พันธขององคกรทาง
ปกครองในระดับตางๆ หลักการจัดการทองถิ่นสมัยใหม การบริหารจัดการ
และการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งวิเคราะห
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจและการจัดการทองถิ่น
ในอนาคต

เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 78 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122212 การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นไทย 3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
ศึกษาอุดมการณ โครงสรางและกระบวนการบริหาร
การเมืองและการปกครองสวนทองถิ่นของไทยในชวงเวลาตางๆ
วิเคราะหสถานการณทางการเมืองและการปกครองสวนทองถิ่น
ไทยในปจจุบันทั้งดานศักยภาพและขอจํากัด
0122213 การเมืองและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Politics and Local Government
ศึ ก ษารูป แบบการเมื อ งการปกครองท อ งถิ่ น ในกลุ ม
ประเทศยุโรปและเอเชียดานการจัดโครงสรางความสัมพันธทาง
อํ านาจระหว างรั ฐ บาลกลางกั บ องค ก รปกครองท อ งถิ่ น ระบบ
กฎหมายระบบภาษีการคลังทองถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นศึกษา
กรณีของแตละประเทศและเปรียบเทียบ
0122222 ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐของไทย 3(3-0-6)
Thai Bureaucracy and Government Administration
ศึ ก ษาการจั ด โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่ ใ นการ
บริ ห ารราชการของไทยความสั ม พั น ธ ร ะหว า งส ว นกลางส ว น
ภูมิภาคและสวนทองถิ่นองคกรอิสระและกึ่งอิสระการประยุกต
ทฤษฎีในการบริหารงานภาครัฐ
0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานทองถิ่น 3(3-0-6)
Good Governance and Local Administration
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล
การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงานท อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคใต

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6) Comparative Local Government
ประวัติความเปนมาของการเมืองทองถิ่นโดยเปรียบเทียบแนว
ทฤษฎี ก ารเมื อ งท อ งถิ่ น ระดั บ สากล วิ เคราะห แ นวความคิ ด หลั ก การ
เปาหมายในการดําเนินการปกครองทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางการจัดการ
องคกร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการปกครองทองถิ่นรวมทั้ง
แนวโนมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศ
ยกเลิก

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น

0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
3(3-0-6) Ethics and Good Governance for Administrator
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ศาสตร จริ ย ธรรมกั บ ระบบ ราชการ จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร
และขาราชการ หลัก ธรรมาภิ บ าล และการใชห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงานภาครัฐตลอดจนการจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ
โดยใชธรรมาภิบาลเปนฐาน

เปลี่ยนชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุมขึ้น

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122241 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักปกครองทองถิ่น 3(3-0-6)
Principles of Economics for Local Governance
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรพัฒนาการและ
แนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งระดับ
จุ ล ภาคและมหภาคได แ ก อุ ป สงค อุ ป ทานพฤติ ก รรมผู ผ ลิ ต
พฤติกรรมผูบริโภครายไดประชาชาติระบบเศรษฐกิจการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และการใช น โยบายทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ง ผลต อ การ
บริหารงานทองถิ่น
0122242 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น 3(2-2-5)
Socio-Economics and Local Culture
ศึ ก ษ าบ ริ บ ท ขอ งเศ รษ ฐกิ จ ชุ ม ชน สั งค ม แล ะ
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนเน น ภาคใต ต ลอดจนโครงสร า ง
เศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นวิสาหกิจชุมชนและนโยบายเพื่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
0122307 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Statistics for Public Administrators
ศึ ก ษาข อ มู ล สถิ ติ สํ า หรั บ การบริ ห ารกระบวนการ
ดําเนินงานทางสถิติขอมูลสถิติการเก็บรวบรวมขอมูลการอธิบาย
ขอมูลการวัดแนวโนมเขาสูคากลางและการกระจายขอมูลการ
แจกแจงปกติการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการคิดการวิเคราะห
และแปลผลขอมูลสถิติเพื่อการบริหารสวนทองถิ่น

ยกเลิก

-

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

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง
ทางรัฐประศาสนศาสตร

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

เปลี่ยนชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 80 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122308 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)
Research Method for Public Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร
การกําหนดประเด็นปญ หาประเภทและการออกแบบการวิจัย
การสุ ม ตั ว อย า งการสร า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย การเก็ บ ข อ มู ล การ
วิเคราะหขอมูลการเขียนรายงานการวิจัยและฝกทําวิจัย

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Research Methods for Public Administration
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและวิธีการวิจัยแบบ
ตางๆ การออกแบบการวิจัย การกําหนดหัวขอการวิจัย การกําหนดทฤษฏี
การกําหนดสมมติฐานสําหรับการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการ
วิจัย
0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 0122221 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
Public Policy
ศึกษาหลักการและแนวคิดของนโยบายสาธารณะและ
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ
การวางแผนขั้นตอนกระบวนการของการกําหนดนโยบายเทคนิค หลักการสําคัญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อันไดแก การกําหนด
การบริหารที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนนโยบายการพัฒนา นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองคกร
ทางเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการพัฒนาทาง ที่เกี่ยวของกับระบบของนโยบายสาธารณะรวมถึงการวิเคราะหนโยบายเบื้องตน
การเมืองและนโยบายทองถิ่น
โดยเนนการศึกษาจากกรณีสําคัญในทางนโยบายสาธารณะ
0122314 ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น
3(2-2-5)
ยกเลิก
Local Governance Strategies
ศึกษาแนวคิดความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับทองถิ่นยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย
แผนการคลังและการบริหารที่เนนผลงานการบริการสาธารณะ
เชิ ง คุ ณ ภาพวิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น ป ญ หาและแนวทางที่
เหมาะสมในการบริ ห ารของหน ว ยปกครองส ว นท อ งถิ่ น จาก
กรณีศึกษา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับเปนกลุม วิชาเฉพาะดาน

-

ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายการใชถอยคําใหกระชับขึ้น

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

- 81 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122315 การบริหารการคลังทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Public Financial Management
ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบ
การบริห ารระดั บ ท อ งถิ่น ยุ ท ธศาสตรแ ละกระบวนการบริห าร
นโยบายแผนการคลังและการบริห ารที่ เน น ผลงานการบริก าร
สาธารณะเชิงคุณภาพวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการบริห ารของหน วยปกครองส วนท อ งถิ่ น จาก
กรณีศึกษา
0101317 ภาวะผูนําและจริยธรรมสําหรับ
3(3-0-6)
นักปกครองทองถิ่น
Leadership and the Ethics for Local
Administrators
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา ลักษณะบทบาท
หน าที่ แ ละความสามารถของผู นํ า ประเภทและที่ ม าของผู นํ า
แรงผลั ก ดั น ที่ จ ะทาให เกิ ด ผู นํ าแบบต า งๆองค ป ระกอบที่ มี ต อ
ความสําเร็จของการใชภาวะผูนําการพัฒนาความเปนผูนําและ
การประเมิ น ภาวะผู นํ า ความรูพื้ น ฐานแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ
จริยศาสตรจรรยาบรรณทางการบริห ารและคุ ณ ธรรมพื้ นฐาน
สําหรับนักปกครองทองถิ่น

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น
3(3-0-6) Local Financial Management
บทบาทและหนาที่ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลั ก ษณะและความสํ าคั ญ ของการคลั งท อ งถิ่ น ประเภทและโครงสรา ง
รายรั บ รายจ า ยของท อ งถิ่ น วงจรและกระบวนการงบประมาณ ของ
ท อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธระหว างการคลั งท อ งถิ่น กั บ รัฐ บาลกลาง ป ญ หา
เกี่ยวกับการคลังของทองถิ่น

เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น

0122311 ภาวะผูนํา
3(3-0-6) Leadership
วิวัฒ นาการของภาวะผูนํา คุณ ลักษณะและบทบาทของผูนํา
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม การสรางทีมงาน การแกไขปญหาและ
การตัดสินใจในการทํางานเปนทีม

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเฉพาะดาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 82 -

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122324 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแยงในทองถิ่น 3(3-0-6)
Peace Studies and Local Conflict Management
ศึ ก ษาชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภาคใต กั บ บทบาทวิ ธี ก ารและ
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของสาธารณะชนปรัชญาแนวคิด
ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแยงทักษะการเจรจาการตอรอง
และการไกล เกลี่ ย การอํ านวยความสะดวกและการจั ด ประชา
พิจารณกลยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยงอยางสันติฝก
ปฏิบัติทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแยงและการสราง
สมานฉันทเพื่อสันติสุขของชุมชน
0122325 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6)
Civil Society in Local Development Process
ศึกษาหลักการแนวคิดและความสําคัญของประชา
สั ง คมพั ฒ นาการของประชาสั ง คมในสั ง คมไทยบทบาทของ
ประชาสังคมในการพัฒนาทองถิ่นและกระบวนการพัฒนาประชา
สังคมในทองถิ่นใหเขมแข็งกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ
0122332 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6)
Law for Thai Local Government
ศึกษาหลักการเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจวิเคราะหความแตกตางระหวาง
หลักการและเจตนารมณของกฎหมายกับการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการทางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง
ทางรัฐประศาสนศาสตร

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6) Law for Thai Local Government
แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวา
ด ว ยการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และการกระจายอํ า นาจสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะที่ เป น นิ ติ บุ ค คล อํ านาจหน า ที่ ในการออกกฎหมายลํ า ดั บ รอง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปกครองทองถิ่นไทย

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการปกครองทองถิ่น

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 83 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทองถิ่น 3(2-2-5)
Information System for Local Administration
Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศกับการบริหาร
จัด การองค ป ระกอบและโครงสรา งของระบบสารสนเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ประยุ ก ต ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทองถิ่นฝกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารงานทองถิ่น
ที่มีอยูในปจจุบัน
0122344 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดลอมทองถิ่น
Natural Resources and Local Environment
Management
ศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศสาเหตุ ป ญ หา
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท อ งถิ่ น ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น ก ารแ ก ป ญ ห าก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับขอกําหนดใน
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง กรณี ศึ ก ษาการใช
ประโยชนการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นที่ประสบความสําเร็จ

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
3(2-2-5) Information Digital Management in Public Sector หลั ก การและแนวคิ ด ของข อ มู ล สารสนเทศ และดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สารสนเทศกั บ การจั ด การ
องค ป ระกอบและโครงสร า งของระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การ การประยุ ก ต ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ

ยกเลิก

-

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการจัดการภาครัฐและ
กิจการระหวางประเทศ

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 84 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122345 การบริหารระบบสวัสดิการทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Welfare Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบสวั ส ดิ ก ารท อ งถิ่ น
การจัดระบบสวัสดิการขององคกรปกครองสวนท องถิ่นในดาน
สาธารณู ป โภค สาธารณสุ ข การศึ กษา กองทุ น สวั ส ดิก ารของ
ทองถิ่น แนวโนมการจัดระบบสวัสดิการทองถิ่น และกรณีศึกษา
การบริหารระบบสวัสดิการทอ งถิ่น ที่ป ระสบความสําเร็จทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ
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
ทองถิ่นทั้งในและตางประเทศ

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
-

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

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเปนกลุมวิชาเลือก กลุมการจัดการภาครัฐและ
กิจการระหวางประเทศ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 85 -

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122416 สัมมนาทางการบริหารงานทองถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Public Administration
ศึ ก ษาประเด็ น ของการเมื อ งและการบริ ห ารงาน
ทองถิ่น ในภาพรวม การบริห ารการคลัง การบริหารทรัพ ยากร
มนุษย บทบาทขององคกรสวนทองถิ่นในการจัดการดานตางๆ
กระบวนการกําหนดนโยบาย การมีสวนรวมของภาคประชาชน
การพัฒนาประชาธิปไตยระดับทองถิ่น การนํานโยบายปฏิรูปหรือ
นโยบายการกระจายอํ านาจมาใช ไปปฏิ บั ติและผลที่ เกิด ขึ้นใน
ภาคใต ผานกระบวนการศึกษาภาคสนามและนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา
0122418 กลยุทธการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Planning Strategies for Integrated Spatial
Development
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเมืองและชนบท
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในอุ ด มคติ นโยบายและแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่
ทองถิ่น วิเคราะหระบบภูมินิเวศ กลยุทธ กระบวนการ และการ
วางแผนพื้นที่พัฒนาทองถิ่น การใชเทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ทองถิ่น การกําหนดเขตการจัดการวางผังเมืองและ
ทองถิ่นชุมชนนาอยู การจัดการภูมิทัศนและพื้นที่สาธารณะ การ
พัฒนาทองถิ่นในลักษณะบูรณาการ
0122419 สัมมนาทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 3(2-2-5)
Seminar on Direction of Local Development
สัมมนาประเด็นการพัฒนาทองถิ่นไทยในบริบทของสังคม
โลก การวิเคราะหทิศทางการพัฒนาทองถิ่น และการหารูปแบบการ
บริหารการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 86 รายวิชาหลักสูตรเดิม

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122452 ฝกงานทางการปกครองทองถิ่น
6(0-18-0) 0122493 ฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร
6(0-18-0)
Practicum in Local Governance
Practicum in Public Administration
ฝกปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
ฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกร
กับงานปกครองทองถิ่น มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
0122481 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
0122491 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
Cooperative Education
เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงาน
ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กั บ งานการป กครองท อ งถิ่ น ตาม โครงห ารสห กิ จ ศึ ก ษ า หรือองคกรตางๆ โดยเนน การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และเปนประโยชนตอหนวยงาน เพื่อใหนิสิตมีความรู ทักษะ
มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ทัศ นคติ และเกิด การเรียนรูป ระสบการณ จริง จัดทํ าโครงงานหรือ วิจั ย
รวมกับหนวยงาน และนําเสนอผลการฝกปฏิบั ติงานเปน ระยะเวลา 16
สัปดาห
รายวิชาใหม
ไมมี
0122142 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา อุ ด มการณ แ ละแนวคิ ด
ทางการเมือง พัฒนาการทางปรัชญาและสํานักปรัชญาทางการเมืองตางๆ
ตั้ งแต ยุ ค กรี ก ปรั ช ญายุ ค กลางระหว า งยุ ค คลาสสิ ก ปรั ช ญาสมั ย ใหม
รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนั กคิดทางการเมื องทั้งสํานั กคิดทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกผานการวิเคราะหบริบทการเมืองไทยเชิงปรัชญา

-

ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ปรับหนวยกิต

-

รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

- 87 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไมมี

ไมมี

ไมมี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ
3(3-0-6) Project Management and Analysis
ความหมาย ความสําคัญ ความสัม พั นธระหวางงานนโยบาย
แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิ เคราะห ค วามเป น ไปได ข อง
โครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ
กระบวนการบริหารโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ
ภายใตการกําหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเนนศึกษาโครงการสาธารณะ
ภายใตบริบทสังคมไทย
0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ
3(3-0-6) Comparative Public Administration
ความแตกตางของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การคลัง
และการเงินภาครัฐ การบริหารเชิงกลยุทธของไทยและตางประเทศ รวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทาง
รัฐ ประศาสนศาสตรต ลอดช ว งระยะเวลาที่ ผ านมาแนวคิ ด การบริห าร
สาธารณะแนวใหม ป ญ หาและความแตกต า งของการศึ ก ษาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตรระหวางไทยและตางประเทศ
0122312 องคการและการจัดการ
3(3-0-6) Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร างขององค ก ารพฤติ ก รรมมนุ ษ ย ในองค ก ร
การพัฒนาองคกรการจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรม
การบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐ หนาที่ของผูบริหาร
ด า นการวางแผนการสั่ งงานการจู งใจคนทํ า งาน และการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
องคการและการจัดการ

- 88 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไมมี

ไมมี

ไมมี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6) Public Policy Implementation
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความหมาย ความสําคัญ
การประเมินผลนโยบายความเปนไปได ของนโยบายโครงการสาธารณะ
ของรัฐทีมีผลตอความพึงพอใจตอประชาชนโดยมี กลยุทธในการการนํา
นโยบายไปปฏิบั ติ ปจจัยที่ทีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลว
โดยการวิเคราะห สังเคราะห กรณีศึกษาการกําหนดนโยบายไปปฏิบัติและ
ประเมินผลนโยบายในสังคมไทย
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) Public Project Management and Planning
หลั ก การเบื้ อ งต น ความหมาย ความสํ า คั ญ กระบวนการ
วางแผน การวิเคราะหโครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะใน
รูปแบบใหม ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ/หรือความลมเหลวในการ
บริ ห ารโครงการสาธารณะโดยผ า นการประเมิ น ผลกระทบโครงการ
สาธารณะของระบบราชการไทย
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6) Public Human Resources Management
แนวคิ ด ทฤษฎี การบริ ห ารการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ในองคกร การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา
การคั ด เลือ กบุ ค ลากร การฝ กอบรม การบริห ารค าตอบแทนการเลื่ อ น
ตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การออกจากราชการ การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแยง
ในองคกร

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
การบริหารทรัพยากรมนุษย

- 89 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไมมี

ไมมี

ไมมี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
3(3-0-6) Budgetary Management
ความรูทั่วไปดานแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายไดและการ
บริหารรายจายภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นเศรษฐกิจชุมชน เทคนิค
และวิธีการวิเคราะหงบประมาณผูประกอบการ ปญหาและแนวโนมของ
การบริหารจัดการงบประมาณ
0122371 กิจการอาเซียน
3(3-0-6) ASEAN Affair
ความเปนมาของอาเซียน ความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวม
ของอาเซียนตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งในมิติ
ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธภายในประเทศ
สมาชิกของอาเซียน
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

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
การคลังและงบประมาณ

รายวิชาใหม กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวาง
ประเทศ

รายวิชาใหม กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวาง
ประเทศ

- 90 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไมมี

ไมมี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5) Electronic Office
การวิเคราะหระบบและการวางแผน การตรวจสอบระบบ การ
ออกแบบการนํ า ข อ มู ล เข า และข อ มู ล ออก การออกแบบแฟ ม ข อ มู ล
เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการนําไปใช นันทนาการและ
พนั ก งานสั ม พั น ธ การตรวจสอบภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย งด ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
3(3-0-6) Metropolitan and Urban Management
แนวคิ ด ทฤษฎี การเจริญ เติ บ โตเป น เมือ ง วิวัฒ นาการการ
ขยายตั ว ของเมื อ ง โครงสรางของเมื อ ง ความเจริญ เติ บ โตของเมื อ งจน
กลายเป น มหานคร บริ บ ทด า นสั ง คม การบริ ห ารการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต อ การบริ ห ารงานของเมื อ งและมหานครการจั ด การ
สิ่งแวดลอม การจัดการภัยพิบัติการแกปญหาของเมืองและมหานคร เปรียบเทียบ
การบริหารเมืองและมหานครการพัฒนาและแนวโนมการจัดการในอนาคต
0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6) Organization and International Relation
ประวัติองคกรระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากองคการ
สัน นิ บ าตชาติ จนมาถึ งองค ก ารสหประชาชาติ ตลอดจนองค ก รระดั บ
ภูมิภาคตางๆ ที่แสดงถึงบทบาทและการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ใน
การแกปญหาระหวางประเทศในดานตางๆพื้นฐานของการเมืองระหวาง
ประเทศโครงสรางของระบบการระหวางประเทศ การวิเคราะหปจจัยดาน
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการจัดการของ
รัฐ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหมที่สอดคลองกับ มคอ.1 กลุมองคความรูดา น
องคการและการจัดการ

รายวิชาใหม กลุมการปกครองทองถิ่น

รายวิชาใหม กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวาง
ประเทศ

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 91 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

ไมมี

0122381 กฎหมายอาญา
3(3-0-6)
หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎี ว า ดว ยความรั บ ผิ ด
ในทางอาญา ขอบเขตและสภาพบังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทาง
อาญา โทษและความผิ ด ลหุ โ ทษในทางอาญาและวิ ธี ก ารเพื่ อ ความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะตางๆ ในภาค 2
และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา
0122382 กฎหมายแพง
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้ เอกเทศ
สั ญ ญา ทรัพ ย สิ น ครอบครั ว และมรดกตามรายละเอี ย ดของประมวล
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ถึงบรรพที่ 6
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
หลักทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ อ งคดี อ าญ าและคดี แ พ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ คดี อ าญ า
หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณ าความแพ ง ว า ด ว ยบททั่ ว ไป
วิ ธี พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต น อุ ท ธรณ แ ละฎี ก าตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของ
กฎหมายลั ก ษณ ะพยาน และที่ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

เหตุผลการปรับปรุง
-

รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ
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- 92 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไมมี

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122492 การคนควาอิสระ
3(0-9-0) Independent Study
ค น คว า ประเด็ น ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห สังเคราะหป ระเด็นทางรัฐประศานศาสตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

รายวิชาใหม

- 93 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

ตารางกลุมรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 (มคอ.1)

- 94 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ดานองคการและการจัดการ
กลุมวิชาแกน
(Organization and Management)
0122111 ทฤษฎีองคการ
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองคการไมวาจะเปนการเกิดขึ้น
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ย วกับ องคการ พัฒ นาการของความรูเกี่ย วกับ องคการ
ขององคการ รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการ ทั้ง
การออกแบบองคการ การเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบโครงสราง การตรวจสอบภายใน
องคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการที่ไมใช ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
การบริหารความเสี่ยงสายการบังคับบัญชาขององคการทั้งองคการภาครัฐและเอกชน
การออกแบบองคการ ทั้งนี้ กลุมวิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรม กลุมวิชาเฉพาะดาน
มนุษย ในองคการ การพัฒนาองคการ เทคนิคและการบริหารจัดการ
0122311 ภาวะผูนํา
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร จัดการคุณภาพ การจัดการ
วิวัฒนาการของภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํา ภาวะผูนําและการ
ความรูและองคการแหงการเรียนรู การควบคุมและตรวจสอบภายใน การ ทํางานเปนทีมการสรางทีมงาน การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม
บริหารความเสี่ยง ภาวะผูนาและการทางานเปนทีมและนวัตกรรมการ
0122312 องคการและการจัดการ
บริหารจัดการ เปนตน
ลักษณะโครงสรางขององคการพฤติกรรมมนุษยในองคกร การพัฒนาองคกร
การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู นวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคนิคการ
บริหารจัดการภาครัฐ หนาที่ของผูบริหารดานการวางแผนการสั่งงานการจูงใจคนทํางาน
และการควบคุมการปฏิบัติงาน
0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
พื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร การทํ า งานและองค ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน และการฝกปฏิบัติโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการจัดงานสํานักงาน อาทิ การประมวลผลคําเพื่อการบริหารงานสาร
บรรณ การนําเสนองาน การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล และการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. ดานนโยบายสาธารณะ
กลุมวิชาแกน
(Public Policy)
0122221 นโยบายสาธารณะ
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ความหมาย ความสํ าคั ญ แนวคิ ด การกําหนดนโยบายสาธารณะ หลั กการ
การกําหนดทางเลือก สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบาย
สํ าคั ญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อั น ได แ ก การกํ าหนดนโยบาย การนํ า
สาธารณะดานตางๆ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะหและ นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับระบบของ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการสาธารณะ การจัดทาโครงการ
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห น โยบายเบื้ องตน โดยเน น การศึกษาจากกรณี
สาธารณะ การวางแผน และการบริหารโครงการสาธารณะ และการ
สําคัญในทางนโยบายสาธารณะ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เปนตน
0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ
ความหมาย ความสํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งงานนโยบาย แผนและ
โครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารโครงการ ภายใตการกําหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเนนศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใตบริบทสังคมไทย
กลุมวิชาเฉพาะดาน
0122321 การบริหารการพัฒนา
แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธระหวางการบริหารปกครอง
ระดับตางๆที่เนนการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา การจัดองคกรพัฒนา ยุทธศาสตร
และกระบวนการบริ ห ารการพั ฒ นาที่ เน น ผลสั ม ฤทธิ์ เงื่อ นไขของการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
วิเคราะหสถานการณปจจุบันปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา
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0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความหมาย ความสําคัญ การประเมินผล
นโยบายความเปนไปได ของนโยบายโครงการสาธารณะ ของรัฐทีมีผลตอความพึงพอใจ
ต อ ประชาชนโดยมี กลยุ ท ธ ในการการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ป จ จั ย ที่ ที อิ ท ธิ พ ลต อ
ความสํ าเร็จ หรือความล มเหลว โดยการวิเคราะห สังเคราะห กรณี ศึกษาการกําหนด
นโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบายในสังคมไทย
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
หลักการเบื้องตน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห
โครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะในรูปแบบใหม ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
และ/หรือความล มเหลวในการบริหารโครงการสาธารณะโดยผานการประเมินผลกระทบ
โครงการสาธารณะของระบบราชการไทย
3. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
กลุมวิชาแกน
(Human Resource Management)
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยใน
ความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ วัตถุประสงค ภารกิจ
องคการ การบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การพัฒนา
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรร
ทรัพยากรมนุษยในองคการ การบริหารคาจางเงินเดือน และประโยชน
หา การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การฝ ก อบรม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย การบริ ห าร
ตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการ
คาตอบแทน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน นันทนาการและพนักงานสัมพันธ
ปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการสวัสดิการนันทนาการและพนักงานสัมพันธ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ และการจัดการความ กลุมวิชาเฉพาะดาน
ขัดแยงในองคการ ทั้งนี้ องคการหมายรวมทั้งองคการภาครัฐ ภาคเอกชน 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
หรือ องคการที่ไมใชทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การ
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บริห ารคาตอบแทนการเลื่อนตําแหน งการปรับ เปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การออกจาก
ราชการ การบริหารสวัสดิการและผลประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแยงในองคกร
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การวางแผนทรัพยกรมนุษยในองคกร การปฐมนิเทศ การวิเคราะหงาน การ
สรรหา และคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร การบริหารคาจางเงินเดือน
และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารผลปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการสวัสดิการ
4. ดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
กลุมวิชาแกน
(Public Administrative Concepts and Theories)
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและการบริหาร
ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ จัดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารราชการแผนดิน
ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและ
ของไทย สภาพแวดลอมทางการบริหาร ความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ การปรับปรุง
ทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
กระบวนการบริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโนมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรและการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู บริหารงานภาครัฐในอนาคต
เบื้องตนเกี่ยวกับการเปน ผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติ 0122142 ปรัชญาการเมือง
ทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับ รัฐประศาสนศาสตร
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา อุ ด มการณ แ ละแนวคิ ด ทางการเมื อ ง
การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารสาธารณะแนวใหม การจัดทาและการสง พัฒ นาการทางปรัช ญาและสํานั กปรัชญาทางการเมืองตางๆ ตั้งแต ยุคกรีก ปรัช ญายุ ค
มอบ บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครอง
กลางระหวางยุคคลาสสิก ปรัชญาสมัยใหม รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทาง
และการบริหารทองถิ่น เปนตน
การเมืองทั้งสํานักคิดทั้งตะวันตกและตะวันออกผานการวิเคราะหบริบทการเมืองไทยเชิง
ปรัชญา
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน
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แนวคิด หลักเกณฑและความสําคัญพื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไปการแยก
ประเภท การจัดลําดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย กฎหมายที่ควรรูในชีวิตประจําวัน
ศั พ ท ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ห ลั ก สํ า คั ญ ในกฎหมายมหาชน
โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง สิทธิ หนาที่และเสรีภาพอันพึงไดรับตามกฎหมายรวมทั้งอัน
เกี่ยวของกับการนําไปใชของนักรัฐประศาสนศาสตร

0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรูท างการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมทั้ งระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระดับ ระหวางประเทศความสั มพัน ธระหวางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับ การ
บริหารภาครัฐ การใชอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารประเทศ และอิทธิพลของการ
ปกครองท อ งถิ่ น การจั ด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การเป น ผู ป ระกอบการทางสั งคม และ
การตลาดทีม่ ีตอการจัดการภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร
ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร ด ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ กระบวนการและเทคนิ ค การใช ส ถิ ติ ในงานวิ จั ย ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร รวมทั้งการฝกปฏิบัติการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
กลุมวิชาเฉพาะดาน
0122243 รัฐประศานศาสตรเปรียบเทียบ
ความแตกตางของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การคลังและการเงินภาครัฐ
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การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ข องไทยและต า งประเทศ รวมถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรตลอดชวงระยะเวลาที่
ผานมาแนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหมปญหาและความแตกตางของการศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตรระหวางไทยและตางประเทศ
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ศาสตร จริ ย ธรรมกั บ ระบบราชการ
จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหารและขาราชการ หลักธรร
มาภิบาล และการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐตลอดจนการจัดทําและ
การสงมอบบริการสาธารณะโดยใชธรรมาภิบาลเปนฐาน
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบต า งๆ การ
ออกแบบการวิจัย การกําหนดหัวขอการวิจัย การกําหนดทฤษฏี การกําหนดสมมติฐาน
สําหรับการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผล
ขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย
5. ดานการคลังและงบประมาณ
กลุมวิชาแกน
(Public Finance and Budgeting)
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
เปนกลุมวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
แนวคิ ด การบริห ารงานคลั งสาธารณะ งบประมาณ การบริ ห ารรายรับ และ
งบประมาณภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น การจัดการดานทรัพยากร รายจาย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการดานทรัพยากรดาน
ดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การเปน ผูประกอบการภาครัฐ การ การเงิน นโยบายการคลังทั้งสวนกลางและทองถิ่น และการบริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ
บริหารการเงินขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายจาย ภาครัฐ การคลังและงบประมาณทองถิ่น การบริหารรายไดและ
รายจายของทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น เปนตน
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุมวิชาเฉพาะดาน
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
ความรู ทั่ ว ไปด า นแนวคิ ด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายไดและการบริหารรายจายภาครัฐ
ทั้ ง ส ว นกลางและท อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห งบประมาณ
ผูประกอบการ ปญหาและแนวโนมของการบริหารจัดการงบประมาณ
6. ดานการปกครองทองถิ่น*
กลุม วิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง 0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน
ประวัติความเปนมาของการเมืองทองถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมือง
ทองถิ่นระดับสากล วิเคราะหแนวความคิด หลักการ เปาหมายในการดําเนินการปกครอง
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต ทองถิ่น ตลอดจนโครงสรางการจัดการองคกร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการ
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปกครองท อ งถิ่ น รวมทั้ ง แนวโน ม ทางการเมื อ งการปกครองท อ งถิ่ น ของไทยและ
ตางประเทศ
0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น
การจัดโครงสรางอํานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบทของการกระจาย
อํานาจทางการปกครอง ความสัมพันธขององคกรทางปกครองในระดับตางๆ หลักการ
จัดการทองถิ่นสมัยใหม การบริหารจัดการและการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอํานาจและการ
จัดการทองถิ่นในอนาคต
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0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่นไทย
แนวคิด หลั กการพื้น ฐานของกฎหมายรัฐธรรมนู ญ กฎหมายวาด วยการจั ด
ระเบี ย บบริห ารราชการแผ น ดิ น และการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองส วนทองถิ่น
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เปนนิติบุคคล อํานาจหนาทีใ่ นการ
ออกกฎหมายลําดับรอง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการปกครองทองถิ่นไทย
0122464 การบริหารการคลังทองถิ่น
บทบาทและหนาที่ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะและ
ความสําคัญของการคลังทองถิ่น ประเภทและโครงสรางรายรับรายจายของทองถิ่น วงจร
และกระบวนการงบประมาณของทองถิ่น ความสัมพันธระหวางการคลังทองถิ่นกับรัฐบาล
กลาง ปญหาเกี่ยวกับการคลังของทองถิ่น
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
ความหมายและวั ฎ จั กรของเมืองและมหานคร ความเจริญ เติ บ โตของเมือง
กลายเปนมหานคร บทบาทของเมืองและมหานครในมิติพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม การบริหารจัดการเมืองและมหานครดานตางๆตลอดจนการวิเคราะหปญหา
และแนวทางการแกไข อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมืองและทิศทางการพัฒนาเมือง
7. ดานการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ*
กลุมวิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง 0122371 กิจการอาเซียน
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน
ความเปนมาของอาเซียน ความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวมของอาเซียนตอ
เหตุการณ ตางๆ ที่เกิด ขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงป จจุบั น ทั้งในมิติ ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธภายในประเทศสมาชิกของอาเซียน
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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0122372 การตลาดภาครัฐ
ความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด ในฐานะที่เปนกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจของรัฐ โดยศึกษาแนวความคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาด
สมัยใหม กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด การแบงสวนตลาด สวนผสมทางการตลาด กล
ยุทธทางการตลาด อิทธิพลและสภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีตอพฤติกรรม
ผู บ ริ โภค การนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใช ในงานด านการตลาด จรรยาบรรณด า น
การตลาด
0122471 องคกรและความสัมพันธระหวางประเทศ
ประวัติองคกรระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากองคการสันนิบาตชาติ
จนมาถึงองคการสหประชาชาติ ตลอดจนองคกรระดับภูมิภาคตางๆ ที่แสดงถึงบทบาท
และการดํ าเนิ น งานขององค ก รเหล านี้ ในการแก ป ญ หาระหว างประเทศในด านต างๆ
พื้ น ฐานของการเมื อ งระหว างประเทศโครงสร างของระบบการระหว างประเทศ การ
วิเคราะหปจจัยดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการจัดการ
ของรัฐ
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ เงื่อนไข
สําคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมภาครัฐ หลักการและเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรมตอการจัดการภาครัฐ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
หลักการและแนวคิดของขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สารสนเทศดิจิทัลกับการจัดการ องคประกอบและโครงสรางของระบบ
สารสนเทศ การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับ สนุ นการจัด การ การประยุกตระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ
8. ดานกฎหมายสําหรับภาครัฐ*
กลุมวิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง 0122381 กฎหมายอาญา
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางอาญา ขอบเขต
และสภาพบังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษในทาง
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต อาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะ
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
อุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
หลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยาน และที่ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามประมวลกฎหมาย วิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9. ดานประสบการณเชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุมความรูดานอื่น เพื่อใหสอดคลอง
เรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานหรือองคกรตางๆ
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน
โดยเนน การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเปนประโยชนตอ
หน วยงาน เพื่ อให นิ สิ ต มีความรู ทักษะ ทัศนคติ และเกิด การเรีย นรูป ระสบการณ จริ ง
* กลุมองคความรูที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาและอัต จัดทําโครงงานหรือวิจัยรวมกับหนวยงาน และนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ
16 สัปดาห
0122492 การคนควาอิสระ
ศึ ก ษาค น คว า ประเด็ น ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห
สังเคราะหประเด็นทางรัฐประศานศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร
ฝกปฏิ บั ติงานทางรัฐประศาสนศาสตรในหน วยงานหรือองคกรต างๆ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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ภาคผนวก จ
วัตถุประสงคของหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
Curriculum Objectives and
Expected Learning Outcomes
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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วัตถุประสงคของหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
Curriculum Objectives and Expected Learning Outcomes
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วัตถุประสงคของหลักสูตร (Curriculum Objectives)
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต
ความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร
3. สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลายรับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความคิดเห็น
ไดอยางสรางสรรค
5. มีป ระสิ ทธิ ภ าพในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อสารได อยางเหมาะสมกับ สถานการณ
รวมถึงมีความรูความสามารถใชเครื่องมือในทางสถิตขิ ั้นพื้นฐานในการแกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง
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การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
PLOs

Outcome statement

ELO1

อธิบายความกาวหนาของความรูต ลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับทีเ่ ปลี่ยนไปตาม
สถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของ
กับการแกปญหา และการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม
สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณ
ที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการ
คนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุม
บุคคลตางๆ
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มคี วามหลากหลาย รับฟง
ความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรือสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
ประเมินสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยาง
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุม
วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรม
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
ผลิตงานวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตรโดยใช เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม

ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6

ELO7
ELO8
PLO9
ELO10

ELO11
ELO12
ELO13

Subject
Specific
LO
x

Generic Bloom’s TQF 1
LO
taxonomy
R

2.2

x

U

2.1

x

AP

2.3

AP

1.1

AP

3.1

x

AP

5.1

x

AP

5.3

x

AP

4.1

x

AP

4.2

x

AN

3.2

x

E

4.3

x

C

1.2

x

C

5.2

x
x

x
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs
ELO1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
ELO13

หมายเหตุ

Outcome statement
อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (2.1)
สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งใน
สวนตนและสวนรวม (1.1)
สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทเี่ กี่ยวของกับ
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย (3.1)
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผิดชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มคี วามหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางสรางสรรค (4.2)
วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใช
ความรูแ นวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพือ่ เสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค (3.2)
ประเมินสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพืน้ ฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3)
วางแผนวิถีชีวติ ในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (1.2)
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพืน้ ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2)
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs

Outcome statement

B
323

ELO1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
ELO13

หมายเหตุ

อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (2.1)
สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งใน
สวนตนและสวนรวม (1.1)
สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทเี่ กี่ยวของกับ
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย (3.1)
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผิดชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร
ไดอยางสรางสรรค (4.2)
วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใช
ความรูแ นวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพือ่ เสนอแนะแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค (3.2)
ประเมินสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพืน้ ฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3)
วางแผนวิถีชีวติ ในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (1.2)
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพืน้ ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2)
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรูที่คาดหวังจากหลักสูตรสูรายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs
ELO1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
ELO13

หมายเหตุ

Outcome statement
อธิบายความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (2.1)
สรางความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทั้งในสวน
ตนและสวนรวม (1.1)
สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณทเี่ กี่ยวของกับ
รัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย (3.1)
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายได
อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกดวยความรับผิดชอบ มีภาวะผูนําและสมาชิกที่ดี
ของกลุม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่
แตกตางและแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได
อยางสรางสรรค (4.2)
วิเคราะหและเปรียบเทียบสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค (3.2)
ประเมินสถานการณของกิจการสาธารณะไดอยางเหมาะสมกับพืน้ ฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม (4.3)
วางแผนวิถีชีวติ ในความขัดแยงทางคานิยมพหุวัฒนธรรมโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (1.2)
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรโดยใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพืน้ ฐานได
อยางถูกตองเหมาะสม (5.2)
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