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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25480221105071
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ เจ้าหน้าที่ทางด้านการปกครอง ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพ ยากรบุคคล นัก จัดการงานทั่ วไป นักวิเทศสัม พันธ์ นัก พัฒ นาสังคม
เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ทหาร นักวิจัย และนักการเมืองหรือข้าราชการการเมืองทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
8.2 องค์กรภาคเอกชน อาทิ เจ้าหน้าที่นโยบายและการวางแผน และเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
8.3 องค์ ก รอิ ส ระ อาทิ เจ้ า พนั ก งานในหน่ วยงานขององค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก ารมหาชน และองค์ ก าร
ไม่แสวงหากาไร
8.4 การประกอบอาชีพ อิ ส ระที่ ส ามารถนาความรู้ความสามารถทางการบริห ารไปประกอบกิ จ กรรม
ทางธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจได้
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-39. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายวิชชาญ จุลหริก

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

2

นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย

อาจารย์

3

นางสาวปาริฉัตร ตู้ดา

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี
2555

2560
2545
2543
2553
2549

รป.ด.

รัฐประศาสนศาสตร์

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

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต)
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การโฆษณา
การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารงานบุคคล

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีปทุม
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์

Public Management
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร์(การปกครอง)
รัฐศาสตร์(การปกครอง)

Universiti Utara Malaysia
ม.เกษตรศาสตร์
ม.แม่โจ้
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

2541
2547
2531
2549
2546
2543
2557
2545
2542

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

4

นายทวนธง ครุฑจ้อน

อาจารย์

5

นายอัศว์ศิริ ลาปีอี

อาจารย์

Ph.D.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันสถานการณ์ท างเศรษฐกิ จภายในประเทศมีเสถียรภาพถือเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
ที่เอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจากัดต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับ ดักประเทศรายได้ป าน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ ากั ดต่อ การใช้ม าตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒ นาศัก ยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไปซึ่งปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเน้นความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแรงงานสู่การเพิ่มประสิทธิผลของระบบ
เศรษฐกิจและการลงทุนผ่านกระบวนการขับเคลื่อนจากผลิตภาพแรงงานด้านการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และเอกชนอย่างสมดุล ด้วยเงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นในการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจข้างต้น
ส่งผลให้กระบวนการผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทปัจจุบัน จาเป็นต้องประยุกต์องค์ความรู้
จากการศึ ก ษาภาคทฤษฎี ผ นวกกั บ ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในปั จ จุ บั น สู่ ก ารสร้า งนวั ต กรรม
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(innovation) เพื่ อ สนองความต้อ งการแรงงานและบุคลากรที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้านองค์ก ารภาครัฐ รวมถึง
ภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นธรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจ และการเงินโลก
จากข้อ 11.1 เป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่ม
ความร่วมมื อ ในภูมิ ภ าคที่ มี ความแตกต่างกั น ในทางสัง คมและวัฒ นธรรมซึ่ง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
พฤติกรรมของบุคคล ค่านิยมและแนวความคิด อันอาจนาไปสู่ปัญ หาต่างๆหลายประการโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจาต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยส่วนรวม สถาบันทางสังคม
การเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สามารถปรับตัวให้สอดรับกับภารกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นทรัพยากรสาคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยังยืน โดยใช้กลไกของการจัดการศึกษาที่จะเปิดพรหมแดนขององค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้
สอดคล้องกับหลักวิชาการและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องเน้น
การสร้างพหุวิท ยาการและกระบวนการต่างๆในการบริห ารงานภาครัฐภายใต้ก ระแสการเปลี่ยนแป ลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างบูรณาการและมีศักยภาพในเชิงรุก สู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มี ความสามารถเฉพาะที่ หลากหลาย ทั้งในด้านการปกครองท้องถิ่น การจัดการภาครัฐและการจัด
กิจการระหว่างประเทศที่มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมให้สอดคล้องและ
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกาลังสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีของมหาวิท ยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
จานวน 9 หน่วยกิต
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-52. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
ไม่มี
13.1.3 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถ้ามี)
ไม่มี

จานวน 12 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป ก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าที่ สั ง กั ด ส่ ว นงานวิ ชาการและส่ ว นงานอื่ น
ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ส อน โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านวิชาการเป็นผู้กากับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
1. ASEAN Universities Network

2. Universiti Utara Malaysia

3. สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. การเคหะแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่
คาดหวัง (AUN 1) โดยสนับสนุนให้นิสิตการเข้า
ร่วมโครงการ ASEAN University Youth
Summit ประจาทุกปี
การแลกเปลี่ยนความรูท้ างรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมกัน
การจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการกระจายอานาจ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณและ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ที่จัดการเรียนการ
สอนทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การสนับสนุนให้นิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา
การสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเมือง ชุมชน และที่อยู่อาศัยในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้

มคอ.2 ปริญญาตรี

-6หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 ความสาคัญ
ผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มี ปัญ ญาและจริย ธรรมทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
(creativity) ความเป็ น มื อ อาชี พ (professionalism) และความเท่ า ทั น โลกสมั ย ใหม่ (modern world
literacy)
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
วัตถุประสงค์หลักสูตร
จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถ
ELO 4, ELO 12
ปรับ วิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้ง มีการพัฒ นานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
ELO 1, ELO 2, ELO 3
3. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์
ELO 5, ELO 10
สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง ELO 8, ELO 9, ELO 11
และแสดง ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ELO 6, ELO 7, ELO 13
กั บ สถานการณ์ รวมถึง มี ความรู้ค วามสามารถใช้ เครื่องมื อในทางสถิ ติขั้ น
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการ วิจัยได้อย่างถูกต้อง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
PLOs

Outcome statement

ELO1

อธิบายความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

ELO2
ELO3

Subject
Specific
LO
x

Generic Bloom’s
TQF 1
LO
taxonomy
R

2.2

x

U

2.1

x

AP

2.3
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ELO4
ELO5

ELO6

ELO7
ELO8
PLO9

ELO10

ELO11
ELO12
ELO13

Outcome statement

Subject
Specific
LO

Generic Bloom’s
TQF 1
LO
taxonomy

แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
x
AP
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์
x
AP
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
x
AP
ค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
x
x
AP
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะ
x
AP
ผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ทบทวนและปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟัง
x
AP
ความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
x
AN
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่าง
x
E
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม
วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมพหุวัฒนธรรม
x
C
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้ เครื่องมือทาง
x
C
สถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
* หมายเหตุ U=Remembering/Understanding A=Applying/Analyzing E=Evaluating/Creating
AF=Affective P=Psychomotor

1.1
3.1

5.1

5.3
4.1
4.2

3.2

4.3
1.2
5.2

-8ปีที่
1
2
3

4
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
รายละเอียด
นิสิตรู้จักแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
นิสิ ตสามารถอธิบ ายความก้ าวหน้าของความรู้ต ลอดจนธรรมเนี ยมปฏิบั ติ กฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา และการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
3. สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
5. สามารถสื่อ สารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
6. พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
7. ทบทวนและปรับ ตัวได้ในสังคมที่ มี ความหลากหลาย รับ ฟั งความเห็นที่ แตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
1. ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม
2. วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้ง ทางค่านิยมพหุวัฒ นธรรมโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท างรัฐ
ประศาสนศาสตร์
3.ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โ ดยใช้ เครื่องมื อทางสถิติขั้นพื้ นฐานได้อ ย่างถูก ต้อ ง
เหมาะสม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
1. มีก ารประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
และน าผลการประเมิ น มาใช้ ในการ
ปรับ ปรุงและพั ฒ นาการจัดการเรียน
การสอน
2. พัฒ นาทั ก ษะการสอนตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ 1. รายงานการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. รายงานความคิดเห็นของนิสิต
2. ประเมินความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการสอนของ - ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
อาจารย์ 5 ด้าน ได้แก่
เรียนการสอน
1) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 2) ด้ า น
ความรู้ 3) ทั ก ษะทางปั ญ ญา 4)
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ทั ก ษะ

-9แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนานิสิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ปี
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กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน 1. จ านวนโครงการการพั ฒ นา
การสอนและจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ขีดความสามารถทางวิชาชีพ
นิสิตมีทักษะการปฏิบัติงาน
ของนิสิต
2. จานวนรายวิชาที่มีจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตมีทักษะ
การปฏิบัติงาน
- ด า เนิ น โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง - รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ก ารรั บ รอง
หลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ง ออกเป็น2 ภาคการศึก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึก ษาไม่ ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่าที่ มหาวิท ยาลัย ทั กษิณ
รับรอง
2.2.2 เป็นผู้มี ความประพฤติดี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทั กษิณ ว่าด้วย การศึก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2564
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายรับ

2560
900,000

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

2564
3,600,000

ค่าลงทะเบียน
(แบบเหมาจ่าย x จานวนนิสิต) x 2
ภาคเรียน
รวมรายรับ
900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย

2560
1,200,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
1,200,000 1,200,000 1,200,000

2564
1,200,000

1. งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้าง
ประจา, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร)
2. งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
สอยและวัสดุ)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการต่าง ๆ 300,000
600,000
900,000 1,200,000 1,200,000
ของหลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 2,700,000
จานวนนิสิต
30
60
90
120
120
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 30,000 บาท
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แบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเที ยบรายวิชา เนื้อ หาของคาอธิบ ายรายวิชาในรายวิชาที่ ขอเที ยบจะต้องครอบคลุม เนื้อหา
ของคาอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่
นิสิตเคยเรียนมาแล้วไม่ เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือได้รับ ค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า 2.00 และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทัก ษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30
ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยัง่ ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

126 หน่วยกิต
30
90
30
36
15
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
18
9

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

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
หมายเหตุ : กรณีทเี่ ลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทัง้ รายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
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 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life

- 14 0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
0122111 ทฤษฎีองค์การ
Organization Theories
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
Concepts and Theories of Public Administration
0122142 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
Law and Public Administration
0122221 นโยบายสาธารณะ
Public Policies
0122222 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
Project Management and Analysis
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Political, Economic, and Social System
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
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 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
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)
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Public Financial Management
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3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
0122243 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
Comparative Public Administration
0122311 ภาวะผู้นา
Leadership
0122312 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
0122321 การบริหารการพัฒนา
Development Administration
0122322 การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
Public Policies Implementation
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
Pubic Project Management and Planning
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Management
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
Ethics and Good Governance for Administrator
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
Budgetary Management
0122411 สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Office
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methods in Public Administration

36 หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มการปกครองท้องถิ่น
Local Governance
0122361 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
0122362 การกระจายอานาจและการบริหารจัดการท้องถิ่น
Decentralization and Local Governance
0122461 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย
Law for Thai Local Government

15 หน่วยกิต

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)

- 16 0122462 การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Financial Management
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
Metropolitan and Urban Management
กลุ่มการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
Public Management and International Affairs
0122371 กิจการอาเซียน
ASEAN Affairs
0122372 การตลาดภาครัฐ
Marketing in Public Sector
0122471 องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Organization and International Relation
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
Public Management Innovation
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
Information Digital Management in Public Sector
กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ
Law for Public Sector
0122381 กฎหมายอาญา
Criminal Law
0122382 กฎหมายแพ่ง
Civil Law
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedure
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedure
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
หรือ
0122492 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
0122493 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
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 หน่วยกิต
9(0-27-0)
3(0-9-0)
6(0-18-0)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ก าหนดให้ เลื อ กเรีย นรายวิชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลั ยทั ก ษิณ หรือเลือกเรียนวิช า
ในสถาบันอุ ดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่ห ลัก สูตรสัง กัด ทั้ งนี้รายวิชา
ดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
เลข 01
เลขรหัสหลักทีส่ ามและสี่
เลข 22
เลขรหัสหลักที่หา้
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
เลขรหัสหลักสุดท้าย

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

เลขรหัสคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้นปีที่เปิดสอน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
องค์การและการจัดการ
นโยบายสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
การคลังและงบประมาณ
การปกครองท้องถิ่น
การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
กฎหมายสาหรับภาครัฐ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ลาดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

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

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) 0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6) 0000...... วิชาเลือก
วิชาแกน
6
วิชาแกน
แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6) 0122111 ทฤษฎีองค์การ
กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6) 0122142 ปรัชญาการเมือง
รวมหน่วยกิต
15
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชา
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษิณศึกษา
3(2-2-5) 0000……. วิชาเลือก
วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
วิชาแกน
วิชาเลือก
3(........) 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
วิชาแกน
9
0122222 การบริหารและวิเคราะห์โครงการ
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้าน
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) 0122243 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
รวมหน่วยกิต
15
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(........)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
หน่วยกิต
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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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
0122321 การบริหารการพัฒนา
0122311 ภาวะผู้นา
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร

หน่วยกิต
15
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3

0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
0122322 การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
กลุ่มวิชาเลือก
01223…… วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(………..)

0122332

0122312
0122351
0122323

01223……
………..……

รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
0122411
0122441
01224……
01224……
01224……
………..……

18
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4
วิชาเฉพาะด้าน
6
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) 0122491
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือก
9
0122492
วิชาเลือก
3(………..) 0122493
วิชาเลือก
3(………..)
วิชาเลือก
3(………..)
หมวดวิชาเลือกเสรี
3
วิชาเลือกเสรี
3(………..)
รวมหน่วยกิต
18

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
12
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
การบริหารจัดการงบประมาณ
3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหาร
3(3-0-6)
โครงการสาธารณะ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3(………..)
หมวดวิชาเลือกเสรี
3
วิชาเลือกเสรี
3(………..)
รวมหน่วยกิต
18
ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
9
สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
หรือ
การค้นคว้าอิสระ
3(0-9-0)
การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-18-0)

รวมหน่วยกิต

9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุป ความ และน าเสนอด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค้ น คว้ าความรู้ จ ากการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคานึงถึงคุณธรรม 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

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยฝึกการฟัง 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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึก
ฟังและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
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

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ใ นชีวิตประจาวัน โดยฝึก
การฟัง 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
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ 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
ความรู้พื้ นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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

สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
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
ภูมิ รัฐศาสตร์ ชาติพั นธุ์สัม พันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
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
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสาคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
คาสอนสาคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
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

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้างเสริม รสนิ ยมในการเข้าถึ ง งานทั ศนศิ ล ป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่ างรู้เท่ าทั น
ตระหนักในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
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

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้ า ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ้ า และการค านวณ ค่ า ไฟฟ้ า
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
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 ค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรับ อาหารเพื่ อ สุ ขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
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

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่นกี ฬาหรือ ออกก าลัง กายเพื่ อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผูม้ ีสขุ ภาพ
ดีและบุคลิกที่ ดี มี น้าใจนัก กีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติก า มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นาไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
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 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ ชุม ชน การพัฒ นาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
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 วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล่ น พื้ น บ้ าน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สิ่ง สร้างสรรค์ ในภาคใต้ และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
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

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุม ชนและสิท ธิ ชุม ชน เรีย นรู้เชิ ง บู ร ณาการเกี่ ยวกั บ วิถี ชุม ชนท้ อ งถิ่ นภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส อดคล้องกับ บริบทจาเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
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

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ยง การจั ดการเวลา การเงิ นและการออม การลงทุ น การบั ญ ชีค รัว เรือ น การจัด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 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
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม 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

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
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
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ 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
ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ พัฒนาการของความรู้เกี่ยวกับองค์การ การออกแบบ
องค์การ การเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบโครงสร้าง การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงสายการ
บังคับบัญชาขององค์การทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
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

แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Public Administration
แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ รวมถึ ง วิ วั ฒ นาการทางการบริห ารจั ด การภาครั ฐ และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย
สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ภาครัฐ และศึกษาแนวโน้มทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐในอนาคต
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
หลักการพื้ นฐานเกี่ยวกับ ปรัชญา อุดมการณ์และแนวคิดทางการเมือง พัฒ นาการทาง
ปรัชญาและสานักปรัชญาทางการเมืองต่างๆ ตั้งแต่ยุคกรีก ปรัชญายุคกลางระหว่างยุคคลาสสิก ปรัชญา
สมัยใหม่ รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทางการเมืองทั้งสานั กคิดทั้งตะวันตกและตะวันออก
การวิเคราะห์บริบทการเมืองไทยเชิงปรัชญา
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

กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
Law and Public Administration
แนวคิ ด หลัก เกณฑ์ และความส าคั ญ พื้ น ฐานของกฎหมายโดยทั่ วไป การแยกประเภท
ลาดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย หลักส าคัญ ในกฎหมายมหาชน บริบทของการใช้อานาจทางปกครอง
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง พลวัตของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย การจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการนากฎหมายไปใช้ของนักรัฐประศาสนศาสตร์
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 ความส าคั ญ แนวคิ ด การก าหนดนโยบายสาธารณะ หลั ก การส าคั ญ
กระบวนการของนโยบายสาธารณะ ทั้งการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายเบื้อ งต้น
โดยเน้นการศึกษาจากกรณีสาคัญในทางนโยบายสาธารณะ
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

การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
Project Management and Analysis
ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ร ะหว่างงานนโยบาย แผนและโครงการ วงจร
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริห ารโครงการ ปั จ จัยที่ มี อิท ธิพ ลต่อการบริห ารโครงการ ภายใต้ ก ารก าหนด
ทางเลือกสาธารณะ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทสังคมไทย
Definition, significance, relationship between policy, plan and project,
project cycle, feasibility analysis of both quantitative and qualitative project, the concept
of project management, project management process, factors influencing project
management under the public choices, which focus on public project in Thailand
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0122231

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resources Management
ความรู้เกี่ยวกับ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ภารกิจของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
การฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์
นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ 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
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง
ประเทศความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารภาครัฐ การใช้อานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารประเทศ และอิทธิพลของการปกครองท้องถิ่น การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม และการตลาดที่มีต่อการจัดการภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ
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

สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics in Public Administration
ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ด้วยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและเทคนิคการใช้ส ถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการ
ฝึกปฏิบัติการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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

รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
ความแตกต่างของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังและการเงินภาครัฐ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของไทยและต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการเปลี่ ยนแปลง พัฒ นาการ การปรับปรุงแนวทาง
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมา แนวคิดการบริห ารสาธารณะแนวใหม่
ปัญหาและความแตกต่างของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างไทยและต่างประเทศ
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 ดการบริห ารงานคลั ง สาธารณะ งบประมาณ การบริห ารรายรั บ และรายจ่า ย
การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะ การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน นโยบายการคลังทั้ง
ส่วนกลางและท้องถิ่น และการบริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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

ภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership
วิวัฒนาการของภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นา ภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม การสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม
Evolution of leadership, features and roles of leaders, leadership and
teamwork, team building, troubleshooting and decision making to work as a team
0122312

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร การพัฒนาองค์กร การจัดการ
ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐ หน้าที่
ของผู้บริหารด้านการวางแผน การสั่งงานการจูงใจคนทางาน 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 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารปกครองระดับต่างๆ
ที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา การจัดองค์กรพัฒนา ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารการ
พัฒนาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง
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

การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
Public Policy Implementation
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ความหมาย ความส าคัญ การประเมิ นผลนโยบาย
ความเป็นไปได้ของนโยบาย โครงการสาธารณะของรัฐที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อประชาชนโดยมีกลยุทธ์ใน
การการน านโยบายไปปฏิ บัติ ปั จ จัย ที่ ที อิ ท ธิพ ลต่ อความส าเร็จ หรือความล้ ม เหลว โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์กรณีศึกษาการกาหนดนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบายในสังคมไทย
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
หลัก การเบื้อ งต้น ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ
สาธารณะ การบริหารโครงการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและ/หรือความล้มเหลว
ในการบริหารโครงการสาธารณะโดยผ่านการประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะของระบบราชการไทย
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

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resources Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริห ารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์ก ร การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนการเลื่อน
ตาแหน่ง การปรับ เปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การออกจากราชการ การบริห ารสวัส ดิการและผลประโยชน์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแย้ง
ในองค์กร
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

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning
การวางแผนทรัพ ย์ก รมนุษย์ในองค์ก ร การปฐมนิเทศ การวิเคราะห์งาน การสรรหา และ
คัดเลือก การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ในองค์กร การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
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
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ ยวกับ จริยศาสตร์ จริยธรรมกับ ระบบราชการ จรรยาบรรณทางการ
บริหาร คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริหารและข้าราชการ หลักธรรมาภิบาล และการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการจัดทาและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นฐาน
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
ความรู้ทั่วไปด้านแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ การบริหารรายได้และการบริหารรายจ่ายภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์งบประมาณผู้ประกอบการ ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารจัดการงบประมาณ
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

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
ประวัติความเป็นมาของการเมืองท้องถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมืองท้องถิ่นระดับ
สากล วิเคราะห์แนวความคิด หลักการ เป้าหมายในการดาเนินการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างการ
จัดการองค์ก ร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมื องการปกครองท้ องถิ่นรวมทั้ งแนวโน้ม ทางการเมื องการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ
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

การกระจายอานาจและการบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Decentralization and Local Governance
การจัดโครงสร้างอานาจทางการเมืองการปกครองในบริบทของการกระจายอานาจทางการ
ปกครอง ความสัม พันธ์ขององค์กรทางปกครองในระดับต่างๆ หลักการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ การบริห าร
จัดการและการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
การกระจายอานาจและการจัดการท้องถิ่นในอนาคต
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
ความเป็นมาของอาเซียน ความเข้าใจถึงบทบาทการมีสว่ นร่วมของอาเซียนต่อเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ ความมั่ น คง รวมทั้ ง ศึ ก ษาการปฏิ สั ม พั น ธ์
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

- 34 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0122372

การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Marketing in Public Sector
ความหมายและความสาคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจของรัฐ
โดยศึกษาแนวคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สัง คม ที่ มี ต่อ พฤติกรรมผู้บ ริโภค การนาเทคโนโลยีม าประยุ ก ต์ใช้ในงานด้านการตลาด จรรยาบรรณด้าน
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

สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Office
พื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ การท างานและองค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสานักงาน และการฝึกปฏิบัติโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการจัดการสานักงาน
การประมวลผลคาเพื่อการบริหารงานสารบรรณ การนาเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล และ
การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods in Public Administration
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และวิธีการวิจัยแบบต่างๆ การออกแบบการวิจัย
การกาหนดหัวข้อการวิจัย การกาหนดทฤษฏี การกาหนดสมมติฐานสาหรับการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย และการปฏิบัติการ
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

กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Law for Thai Local Government
แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริห าร
ราชการแผ่นดินและการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะที่เป็นนิติบุคคล อานาจหน้าที่ในการออกกฎหมายลาดับรอง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
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

การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Fiscal Management
บทบาทและหน้าที่ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและความสาคัญของ
การคลังท้องถิ่น ประเภทและโครงสร้างรายรับ รายจ่ายของท้องถิ่น วงจรและกระบวนการงบประมาณของ
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง ปัญหาเกี่ยวกับการคลังของท้องถิ่น
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
ความหมายและวัฎจักรเมื องและมหานคร ความเจริญ เติบ โตของเมืองกลายเป็นมหานคร
บทบาทของเมืองและมหานครในมิติพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการเมืองและ
มหานครด้านต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 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

องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Organization and International Relation
ประวัติองค์กรระหว่างประเทศในระดับต่างๆ เริ่มจากองค์การสันนิบาตชาติ จนมาถึงองค์การ
สหประชาชาติ ตลอดจนองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ ที่แสดงถึงบทบาทและการดาเนินงานขององค์กรเหล่านี้ใน
การแก้ ปัญ หาระหว่างประเทศในด้านต่างๆ พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศโครงสร้างของระบบการ
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการจัดการ
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 เงื่อนไขสาคัญที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมภาครัฐ หลักการและเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรมต่อ
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
หลักการและแนวคิดของข้อมูล สารสนเทศ และดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศดิจิทัลกับการจัดการ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการ การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ
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
หลักทั่ วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางอาญา ขอบเขตและสภาพ
บัง คับ ของกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษในทางอาญาและวิธีก ารเพื่อความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะต่างๆ 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

กฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
Civil Law
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและ
มรดกตามรายละเอียดของประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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
หลักทั่วไปในการดาเนินคดีอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดี
แพ่ง ที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั บ คดีอ าญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา 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

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedure
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และ
ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
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
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง 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
เรียนรู้และฝึก ปฏิบัติง านทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์ก รต่างๆ โดยเน้น
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อให้นิสิตมีความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์จริง จัดทาโครงงานหรือวิจัยร่วมกับหน่วยงาน และนาเสนอผล
การฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
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

การค้นคว้าอิสระ
3(0-9-0)
Independent Study
ค้นคว้าประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Study on public administration; hands-on practice on analysis and synthesis of
domestic and international public administration
0122493

การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(0-18-0)
Practicum in Public Administration
ฝึกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 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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- 39 3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายวิชชาญ จุลหริก

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

2

นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย

อาจารย์

3

นางสาวปาริฉัตร ตู้ดา

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี
2555

2560
2545
2543
2553
2549

รป.ด.

รัฐประศาสนศาสตร์

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

รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์(ภาคบัณฑิต)
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การโฆษณา
การจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารงานบุคคล

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีปทุม
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์

Public Management
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร์(การปกครอง)
รัฐศาสตร์(การปกครอง)

Universiti Utara Malaysia
ม.เกษตรศาสตร์
ม.แม่โจ้
ม.เกษตรศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์

2541
2547
2531
2549
2546
2543
2557
2545
2542

(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

4

นายทวนธง ครุฑจ้อน

อาจารย์

5

นายอัศว์ศิริ ลาปีอี

อาจารย์

Ph.D.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็ น บุ คลากรที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป็ น ครั้ ง คราวและเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.3 อาจารย์ผู้สอน
วรรคที่ 2 “ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มี ความต้องการให้บัณฑิ ตมี ประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทางาน ดังนั้นในหลักสูตรจึงกาหนดรายวิชา 0122491 สหกิจศึกษา จานวน 9 หน่วยกิต หรือ
0122493 ฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต และ 0122492 การค้นคว้าอิส ระ จานวน 3
หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียน ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเตรียมการให้บัณฑิตมีความพร้อมในทุกๆ
ด้าน นอกจากความรู้ในทางทฤษฎี แล้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฝึ ก ประสบการณ์ ในการเข้ าสู่ก าร
ปฏิบัติงานจริง ดังนั้น หลักสูตรได้กาหนดให้นิสิตทุก คนต้ องผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา หรือฝึกงานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ และการค้นคว้าอิส ระ ในหน่วยงานทั้ งเป็นองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม กอง ใน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น องค์กรมหาชน และองค์กรภาคเอกชน ใน
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หน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงหรือ 4 เดือน โดยกาหนดให้นิสิต
ลงทะเบียนและฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการค้นคว้าอิสระในชั้นปีที่ 4
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาปฏิ บั ติง านของหน่ว ยงานตลอดภาคเรีย นปลายในเดือ นมกราคมถึง เดือ นเมษายน
รวมเวลา 16 สัปดาห์ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิ สิต ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาหรือ ฝึ ก งานทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ตามหน่ ว ยงานต่า ง ๆ
เมื่อฝึกงานครบกาหนดแล้วจะต้องทารายงานสรุปการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น จานวน 1 เล่ม โดยมีเค้าโครง
ดังนี้
- ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน (ทีฝ่ ึกงาน)/โครงสร้างของหน่วยงาน/ช่วงเวลา
- บทบาทหน้าที่/ตาแหน่ง ที่ได้รบั ในการฝึกงาน
- ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
- ข้อเสนอแนะ/แนวทาง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การทาโครงงานหรือวิจัยของนิสิต มีดังนี้
5.2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
5.2.2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้ นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิ ต หรือ จ านวนชั่ วโมง 27 ชั่วโมง (ดาเนินการร่วมกั บ รายวิชาในกลุ่ม ประสบการณ์
เชิงปฏิบัติ)
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5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการสาหรับการทาโครงงานหรือวิจยั ของนิสิตเพื่อประกอบรายวิชาในกลุ่มประสบการณ์
เชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย
5.5.1 จั ดการปฐมนิ เ ทศและแนะน ากระบวนการจั ดท าโครงงานหรือ วิจั ย แก่ นิ สิ ต ก่ อ นออก
ปฏิบัติการภาคสนาม
5.5.2 กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละคนก่อนออกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อให้คาแนะนา
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตตลอดระยะเวลาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการฝึกประสบการณ์
5.5.3 กาหนดให้มีที่ปรึกษาโครงงานหรือวิจัยในหน่วยฝึกประสบการณ์เชิงปฏิบัติเพื่อให้คาแนะนา
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.4 กาหนดให้นิสิตรายงานผลความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือนผ่านเพื่อ
ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงงานหรือวิจัย
5.5.4 จัดให้มีการนาเสนอโครงงานหรือวิจัยของนิสิต ต่อที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลังจาก
สิ้นสุดการปฏิบัติการภาคสนาม
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากที่ปรึกษาของหน่วยฝึกประสบการณ์และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากผล
ของโครงงานหรือวิจัย และใช้กระบวนการทวนสอบมาตรฐานของตามที่คณะและ/หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม
รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- กาหนดรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหารให้แก่
นิสิตเพื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- จัดทากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
- กาหนดกลุ่มวิชาที่เป็นความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

รายวิชา
0122341 จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลนักบริหาร

0122111 ทฤษฎีองค์การ
0122221 นโยบายสาธารณะ
0122231 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
0122141 แนวคิดและทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์
0122251 การบริหารการ
คลังสาธารณะ
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
- กาหนดกลุ่มวิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและ 0122491 สหกิจศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
ผลักดันการประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ 0122492 การศึกษาอิสระ
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความ
ปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่มี
0122493 การฝึกงานทาง
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
ความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
รัฐประศาสนศาสตร์
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความ
- กาหนดรายวิชาภาวะผู้นา กิจกรรมศึกษาภาคสนามทั้งใน 0122311 ภาวะผู้นา
หลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและ และต่างประเทศ กิจกรรมกรณีศึกษาโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
และกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติที่สร้างเสริมทักษะ
การปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย การรับฟัง
ความเห็นต่าง และการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างรรค์
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
- กาหนดรายวิชาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการ
0122411 สานักงาน
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สารสนเทศดิจิทัลภาครัฐเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ
อิเล็กทรอนิกส์
กับ สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
0122473 การจัดการ
ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้น
- กาหนดรายวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
สารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
ศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการใช้เครื่องมือทางสถิติ
0122242 สถิติทาง
อย่างถูกต้อง
แก้ไขปัญหาทางการวิจัยได้อย่างมืออาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเน้นการ 0122441 ระเบียบวิธีวิจัย
นาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทันสมัย
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 พั ฒ นานิ สั ย และประพฤติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นตนและ
ส่วนรวม
1.2 สามารถปรับ วิถีชี วิต ในความขั ดแย้ ง ทางค่ านิ ย ม
และจัดการปัญ หาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) สร้างวัฒ นธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลูกจิตสานึกขั้น 1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์
พื้นฐานให้กับนิสิตในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 2) การสอบข้ อ เขี ย นในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม มีความ จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และมีการตรงต่อเวลา
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมของนิสิต
2) อาจารย์ผู้ส อนต้องช่วยกั นสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา
3) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร และภาวะผู้นาซึ่งเป็น
วิชาในหมวดวิชาเอกบังคับให้นิสิตได้เรียน
4) จัดทาข้อตกลงร่วมกับนิสิตและมีบทลงโทษ หากทาผิด
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง
2. ด้านความรู้
1) การจัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นิสิต 1) บททดสอบย่อย
2.1 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทาง ศึ ก ษาหลั ก การทางทฤษฎี และสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ท าง 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
รัฐประศาสนศาสตร์
2.2 รู้และเข้าใจถึง ความก้ าวหน้าของความรู้ตลอดจน เศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ 4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) ควรจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริ ง โดย 6) ประเมินจากรายวิชาสหกิ จศึก ษาหรือการฝึกงาน
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ก ารศึ ก ษ าดู งาน ก ารท าวิ จั ยภ าคส น าม ต ล อ ด จ น ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.3 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
3) มี ก ารเชิ ญ วิท ยากรที่ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรง มาให้
รัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง และท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ จ าก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญ หาที่ ซับ ซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีท างรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี ความหลากหลายรับ
ฟัง ความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3 มี ความคิดริเริ่ม ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หาได้
อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่มีการจัดการที่ดี
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม/การศึกษาเฉพาะกรณีด้านการ
บริห ารจัดการองค์ก รภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชา
สังคม
3) การท างานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ค้ น คว้ า หรื อ ท า
โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาสังคม
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้าน
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ ภาค
ประชาสังคม
5) การจั ด การความรู้ (KM) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้
ร่วมกันกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
6) การจัดการทาแผนภูมิความคิด (Mind Mapping)
1) การจัดกิจกรรมกลุ่มควบคู่กับการทางานเดี่ยวโดยเฉ
พะการใช้กรณีศึกษาการอภิปราย การเสนอความคิดเห็นใน
ลักษณะการระดมสมอง
2) จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ นอกห้องเรียน เช่น วัน
พุธในช่วงบ่าย
3) จัดท าโครงการพิเศษหรือกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิต

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทา
2) ประเมิ นจาก การสอบข้อเขียน การคิดวิเคราะห์
การสั ง เคราะห์ และการเชื่ อ มโยงประเด็ น ด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
3) การเขียนรายงานข้อค้น พบที่ ได้จ ากกรณี ศึก ษา/
โครงงานวิจัย
4) สรุป บทเรี ย นจากการศึ ก ษาดู ง านแหล่ ง เรี ย นรู้
ทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการ
ทางานกลุ่ม วิธีแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต
2) ประเมินความรับผิดชอบจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน และความตั้งใจทางานให้สมบูรณ์
3) จัดให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการทางานร่วมกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ การนาเสนอข้อมู ล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูป แบบที่ ห ลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
5.2 สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ขั้น พื้ น ฐานได้ อย่ า ง
ถูก ต้ อ งเหมาะสมกั บ ประเด็ น ปั ญ หาทางการวิจั ย ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์
5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1) ก าหนดให้นิ สิต เรีย นรายวิ ชาสถิ ติ ท างรัฐประศาสน 1) ใช้ผลการประเมินในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ศาสตร์ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2) ประเมินผลจากการทาวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ตัวเลข
เพื่อศึกษาปัญหาตามสภาพของท้องถิ่น
ประกอบ
2 ) ก า ห น ด ให้ นิ สิ ต เรี ย น ใน ร า ย วิ ช า ส า นั ก ง า น 3) ประเมินโดยการนาเสนอรายงานด้วยการสอบปาก
อิเล็กทรอนิกส์
เปล่าสาหรับการทารายงานและการวิจัยต่าง ๆ
3) ให้มีการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบสารสนเทศ
4) ให้นิสิตมีการนาเสนอรายงานและผลการศึกษาในรูป
ปากเปล่า และด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าทีท่ ั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทัง้ ในฐานะผู้นาและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ทจี่ ะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
กลุ่มวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1













3. ทักษะทางปัญญา

2.2

3.1

3.2






































































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1













4.2

4.3




5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1

5.2
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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
ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
ไฟฟ้ากับชีวิต
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
การอ่านเพื่อชีวิต
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
การเมืองการปกครองไทย
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2. ความรู้

1.2

2.1

2.2

















































3. ทักษะทางปัญญา

3.1
















3.2

3.3




























4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1



4.2
















4.3














5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1



















5.2
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม
1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.2 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.3 ตระหนั ก รู้ถึงงานวิจัยในปั จ จุบัน ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การแก้ ปั ญ หาและการต่อ ยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลายรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
5.2 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- 50 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1

รายวิชา
1.1
หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
0122111 ทฤษฎีองค์การ
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
0122142 ปรัชญาการเมือง
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
0122221 นโยบายสาธารณะ
0122222 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ












1.2




2.1

2.2

2.3

3.1
















































3.2

4.2

4.3







5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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- 51 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2.3

3.1

4.1







รายวิชา
1.1
2) วิชาเฉพาะด้าน
0122243 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
0122311 ภาวะผู้นา
0122312 องค์การและการจัดการ
0122321 การบริหารการพัฒนา
0122322 การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
0122411 สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3) วิชาเลือก
กลุ่มการปกครองท้องถิ่น
0122361 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
0122362 การกระจายอานาจและการบริหารจัดการท้องถิ่น
0122461 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย

1.2

2.1

























2.2























4.2

































3.2















4.3











5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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- 52 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.1

3.2



4.1











































รายวิชา
1.1
0122462 การบริหารการคลังท้องถิ่น
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
กลุ่มการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
0122371 กิจการอาเซียน
0122372 การตลาดภาครัฐ
0122471 องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ
0122381 กฎหมายอาญา
0122382 กฎหมายแพ่ง
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
4) วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
0122492 การค้นคว้าอิสระ

1.2



2.1

2.3



























2.2



















4.2


4.3



5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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- 53 1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.1

9
-

4.1

16
4

รายวิชา

0122493 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

1.1

18
2

1.2

14
-

2.1

13
1

2.2

15
-

2.3

11
1

3.2

23
1

4.2

10
7

4.3

18
3

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
  
10
5
18
3
1
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได้รับ ผลการเรียนในรายวิชานั้ น ระบบการประเมิ นผลการเรียนของแต่ล ะรายวิชาเป็น แบบระดับ ขั้ น
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้ อ 19
ข้อ 20 และข้อ 21 (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการทวนสอบ ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
1. ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินอย่างละเอียดแล้วดาเนินการ
ตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน
2. ส่งผลการประเมินผ่านอนุกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
4. รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
ระดับคณะ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา
ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนจัดทาผลการประเมินตามรายละเอียดรายวิชาที่ได้ทาความตกลงหรือแจ้งให้กับผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจาทุกปี โดยเน้นเรื่องการเป็นครูมืออาซึพ :
เทคนิคการสอนและหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
ระดับคณะ
1. กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เช่น เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง
2. มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1 ภาคเรียนที่
1 ภาคการศึกษา
ระดับหลักสูตร
1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตรที่แสดงถึงปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
2. ชี้แจงและการจัดทารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
การมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุม ชนที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาความรู้ และคุณธรรม
มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างความรู้
ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริห ารจั ดการหลั ก สูต รจั ด ให้ ดาเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รที่ ก าหนดโดย สกอ.
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
ทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้ าที่ในการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
1.3 จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
1.4 มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล
การด าเนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน ตามตั ว บ่ ง ชี้ TQF ข้ อ 1-5
ให้ครบถ้วนทุกข้อตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การการประเมินผ่าน คือ
มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. บัณฑิต
มีก ารประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้ใช้บัณฑิ ต เพื่อวัดและควบคุม คุณภาพบัณ ฑิ ตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. นิสิต
3.1 มี ก ารวางแผนกระบวนการรับ นิสิ ตอย่างมี ร ะบบ มี ก ลไก น าไปสู่ ก ารปฏิบั ติแ ละจัด ให้ มี ก าร
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกาหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิต
ที่มีความพร้อมสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.2 หลักสูตรมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาอย่างมีระบบ มีกลไก
นาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 มี กระบวนการในการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ ปรึก ษาวิชาการ และมีก ารวางระบบการ
ป้องกันหรือ การบริห ารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถส าเร็จ การศึก ษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
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3.4 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราการสาเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพื่อนามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 มีก ารวางแผนกระบวนการบริห ารและการพั ฒ นาอาจารย์ โดยการรับ อาจารย์ใหม่ ต้องมี คุณ วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในแขนงใดแขนง
หนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 ในข้อ
3 คือ Social Science, Business and Law ได้ แก่ ข้อ 31 ข้อ 34 และ ข้อ 38 ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ สาขาวิชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตรโดยมีระบบ มีกลไก นาไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาในการรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส
4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุด มศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ มีระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่ง ใสชัดเจน
4.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการกาหนดแผนงบประมาณและทรัพยากร กิจกรรมการ
ดาเนิ นงาน เพื่ อ ก ากั บ ติดตามคุณ ภาพอาจารย์อย่างมี ร ะบบ มี ก ลไก นาไปสู่ ก ารปฏิบัติและมี ก ารติ ดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ สนับสนุ นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมี การรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ โดยการกากับควบคุม ให้อัตรา
อาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึง พอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มี ก ระบวนการในการวางแผนควบคุม ก ากั บ สาระของรายวิชาในหลัก สูตร อย่างมี ร ะบบ มี ก ลไก
นาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา ในการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาทันสมัย มีความก้าวหน้าทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปิดรายวิชา
ต่างๆ ทั้ ง วิช าบั ง คับ และวิ ชาเลือ กที่ เ น้น นิ สิต เป็ น ส าคัญ สามารถตอบสนองความต้อ งการของนิสิ ตและ
ตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มี กลไก
นาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยมีการพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ที่ มี ความรู้ความสามารถและมี ความเชี่ยวชาญในวิชาที่ ส อน และมี ก ารก ากั บ ติดตามอาจารย์ในการจัดท า
มคอ. 3 และ มคอ. 4
5.3 มี กระบวนการประเมิ นผู้เรียนที่ มี ร ะบบ มี ก ลไก นาไปสู่ก ารปฏิบัติและมี ก ารติดตามประเมิ น ผล
เพื่อการพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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มีก ารตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากั บ การประเมิ นการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5.4 มี ก ารวัดผลและรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไก นาไปสู่การปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยความพร้อม
ทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด การบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ที่ส่งเสริม สนับ สนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ โดยพิจ ารณา
การดาเนิน การปรับ ปรุง พั ฒ นาจากผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของนิสิ ตและอาจารย์ต่ อสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key performance indicators)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ทกุ คนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 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
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็ นไปในลั ก ษณะที่ เน้นผู้ เรียนเป็ นส าคัญ มี ก ารบรรยายถึง เนื้ อหาหลั ก
ของแต่ละวิชาและแนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า หรือทาความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้
การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพั นธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือ
ด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทัก ษะด้านต่างๆ
รู้จักวิเคราะห์และแกปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้ แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย
และนาเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพือ่ ให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น
จะมีการนากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้
มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
มีก ารประเมิ นผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารย์ผู้ ส อน เช่น การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุ่ม
เป็นต้น และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปีโดยอาจารย์แต่ละท่าน
มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อถ่ายทอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชั้นปีและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์กาสอน และการใช้สอื่
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิตอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ13
ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริงซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้ องวางแผนไว้ล่ วงหน้ า และระบุร ายละเอี ยดเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในเอกสารรายละเอี ยดหลั ก สู ต ร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอี ยดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
รับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรม การให้
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คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิ จ กรรม แฟ้ม ผลงาน การประเมิ นตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมิ นผล
หลัก สูตรเป็นความรั บ ผิดชอบร่วมกั นของคณาจารย์และผู้บ ริห ารหลัก สูตร เช่นการประเมิ นข้อสอบ การ
เทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชาการประเมินของผู้จ้างงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู้ สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้
(1) บั ณ ฑิ ตมี ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ข องตน สามารถเรีย นรู้ สร้างและประยุ ก ต์ ความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันกันระดับสากล
(2) บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
(3) บั ณฑิ ตมี สุขภาพดีทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ มี ก ารดูแลเอาใจใส่รัก ษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทั นที ซึ่งถือเป็นการ
ปรับปรุงย่อยที่สามารถดาเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ
5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

- 62 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.ชื่อ –สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

นายทวนธง ครุฑจ้อน
Ph.D. (Public Management) Universiti Utara Malaysia, 2560
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
มณฑนา พิพั ฒน์เพ็ ญ พรไทย ศิริส าธิตกิจ ชลลดา แสงมณี ศิริส าธิตกิจ ทวนธง ครุฑ จ้อน และปพนธีร์ ธีร ะ
พันธ์. (2560). “ประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้,”
ใน วารสารฉบับพิเศษ สัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 สิทธิมนุษยชนบนความเคลื่อนไหว. (หน้า 1314). วันที่ 27-30 มีนาคม 2560. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สงขลา : คณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ทวนธง ครุฑจ้อน. (2559). “รูปแบบการจัดการความรู้ของพลเมืองเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
จั ง หวั ด สงขลา,” ใน รายงานการสั ม มนาทางวิ ช าการสร้ า งพลเมื อ งด้ ว ยความรู้ ก้ า วสู่ สั ง คม
ประชาธิปไตยงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ปี . (หน้า 22-31). วันที่ 30 มกราคม
2559. ณ โรงแรมรามาการ์เ ดนส์ กรุง เทพมหานคร. กรุง เทพมหานคร : ส านัก งานสภาพัฒ นา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า.
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2558). “การบริหารงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการจัดการวัฒนธรรมชาวไทยเชื้ อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ,”
ใน รายงานการประชุม วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).
(หน้า 267-276). วันที่ 5-6 พฤศจิก ายน 2558. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเที ยน พัท ยา จังหวัด
ชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วันจรัตน์ เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจ้อน. (2557). บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม สืบ
ทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต , วิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .
4(2), 1-34.
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.
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.
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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. (pp. 11-19). March 17-18, 2015 Gedung
IPTEKS, Makassar, Indonesia. Makassar : Universitas Hasanuddin.
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.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2545 - 2547
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พ.ศ. 2547 - 2548
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2548 - 2549
ข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549 - 2550
ข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2550 - 2551
อาจารย์ประจาสาขาวิชาไทยศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

นายวิชชาญ จุลหริก
รป.ด. (รัฐ ประศาสนศาสตร์ ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2555
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541
น.บ. (นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
ค.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2531
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
วิชชาญ จุลหริก. (2559). “ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนบพิตา อาเภอ
นบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช,” ใน การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่
12 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
เอ เชี ย (ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture,
and Environmental Stability). (หน้า184-195). วันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2559. ณ กรุงมะนิล า
ประเทศฟิลิปปินส์.
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วิชชาญ จุลหริก. (2558). “การศึกษาสุภาพสตรีการยอมรับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” ใน การ
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มในประชาคมอาเซี ย น (ASIAN Community
Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental
Stability)”. (หน้า 221-236). วันที่ 30 มี นาคม – 3 เมษายน 2558 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศ
เนปาล
วิชชาญ จุลหริก . (2558). “บริบ ทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคใต้,” ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558).
(หน้า 287-299). วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิชชาญ จุลหริก. (2557) “การศึกษาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีศึกษา
จังหวัดศรีส ะเกษ,” การประชุมใหญ่และนาเสนอผลงานวิชาการระดับ ชาติ เรื่อง“สหวิท ยาการ :
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมสู่ป ระชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557)”. (หน้า 36-42). วันที่ 17 -18
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง.
วิชชาญ จุลหริก. (2557) “การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาวิทยุชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์, ” ใน
การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน (ASIAN Community
Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental
Stability)”. (หน้า168-176). วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2557. ณ Mandalay Hill Resort Hotel
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
2535 – 2553
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจากัด (มหาชน)
2554 – 2555
อาจารย์ประจาบางส่วนเวลาและกรรมการหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 – 2555
อาจารย์เกื้อหนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2555 – 2557
อาจารย์ป ระจ าและกรรมการหลัก สูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2558 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาและกรรมการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และกรรมการ
หลัก สูตรสาขาการจั ดการทรัพ ยากรมนุษ ย์คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
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นายธเนศ ยุคันตวนิชชัย
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2543
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8(2), 263-291.
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). การจัดการคนเก่งในกระแสโลกาภิวัตน์. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 22(4),
611-623.
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2559). ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยยึดหลักธรรมภิบาลของผู้บริห ารมหาวิทยาลัยไทย. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 199-220.
ธเนศ ยุคันตวนิชชัย. (2558). “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค,”. ใน
รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2558). (หน้า
17-29). วันที่ 5-6 พฤศจิก ายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ อมเที ยน พั ท ยา จั งหวัดชลบุ รี .
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
2549-2550
JT Supply Co. LosAngeles California, USA
2551-2553
อาจารย์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน
2558- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

นางสาวปาริฉัตร ตู้ดา
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2542
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ปาริฉัตร ตู้ดา และชาลี ไตรจันทร์. (2557). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อ ความก้ าวหน้าในอาชีพ ของผู้บ ริห ารสตรีในองค์ก ารภาครัฐของไทย”. ใน รายงานการประชุม
วิชาการด้านการจัดการระดับ ชาติวลัยลัก ษณ์ ท างการจัดการ ครั้ง ที่ 3. (หน้ า 217-225). วันที่ 2
พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรมทวิน โลตัส. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
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ปาริฉัตร ตู้ดา. (2557). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ป ระกอบที่ มีอิทธิพลต่อความก้ าวหน้า ใน
อาชีพของผู้บริหารสตรีในองค์การภาครัฐของไทย,”. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,
3(3), 47-56.
ปาริฉัตร ตู้ดา และชาลี ไตรจันทร์. (2556). “ปัจจัยที่สงผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารสตรีในองคื
การภาครัฐ : การทบทวนวรรณกรรม,” วารสารบักบริหาร, 33(3), 25-33.
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.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
2548- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

นายอัศว์ศิริ ลาปีอี
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) (การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
อาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
อัศว์ศิริ ลาปีอี. (2556). “ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระดับท้องถิ่น ศึกษา
กรณี ก ารเลื อก ตั้ งน ายก เท ศม น ต รี เมื อ งควน ลั ง จั งห วั ดส งขลา,” วารส ารวิ ท ยบ ริ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 24(1), 187-199.
ประสบการณ์ทางานในงานวิชาชีพ
2553- ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รายวิชาหลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local
Governance
2. ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
Bachelor of Public Administration Program (Local
Governance)
B.P.A. (Local Governance)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ หลักการและทฤษฎี ทางด้านรั ฐ
ประศาสนศาสตร์และสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงาน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลได้
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็ น ระบบในการแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public
Administration
2. ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
B.P.A. (Public Administration)

-

-

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นาการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
วัตถุประสงค์
1. มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม และ
สามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒ นา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. สามารถประยุ กต์ ใช้ ค วามรู้ ท างรัฐ ประศาสนศาสตร์ใ นการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

ปรับชื่อสาขาวิชาจากการปกครองท้องถิ่น เป็น สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของ
ประเทศไทยและภาคใต้ชายแดนไทย
ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญา โดยเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
จากการปกครองท้องถิ่น เป็น สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์

ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 73 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

3. มี มนุษยสั มพั นธ์ที่ ดีแ ละมีค วามรับ ผิ ดชอบในการกระทาของ
ตนเองโดยคานึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่น
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
5. เรียนรู้ที่จะอยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถปรับ ตั วเข้ ากั บ สั งคมที่ มีค วามหลากหลาย รับ ฟั งความเห็ นที่
แตกต่างและแสดง ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
5. มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื่อสารได้ อย่าง
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ รวมถึ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถใช้ เครื่ องมื อ
ในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการ วิจัยได้อย่างถูกต้อง

4. โครงสร้างหลักสูตร
4. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์ มี
ท้องถิ่นมีจานวนหน่วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้ อยกว่า 126 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
กลุ่มภาษา
9
หน่วยกิต
กลุ่มการใช้ภาษา
9
หน่วยกิต
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
กลุ่มบูรณาการ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
หน่วยกิต
วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
กลุ่มบูรณาการ
3
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา
3 หน่วยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
- เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
และสังคมศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
วิชาแกน
30
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
39
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
36
หน่วยกิต
วิชาเอก
45
หน่วยกิต
วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาเลือก
12
หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ปรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร จากเดิ ม หลั ก สู ต รไม่ มี ก ลุ่ ม
วิชาเอกเลือกให้มีกลุ่มวิชาเอกเลือก 3 กลุ่ม โดยนิสิตต้อง
เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต และลดหน่วยกิ ตรวมตลอดหลั กสู ตรจากไม่น้อยกว่ า
126 หน่วยกิตให้เหลือไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

- 74 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด แนวทาง
การศึ ก ษาทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในยุ ค ต่ างๆ และหลั ก การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุค คล การนาและการ
บังคับบัญชา การควบคุม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6) Concepts and Theories of Public Administration แนวคิ ด ทฤษฎี และขอบเขตการศึ กษาทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์แ ละการบริหารจั ดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหาร
จัดการภาครัฐการบริหารราชการแผ่นดินของไทย สภาพแวดล้อมทางการ
บริ ห าร ความสั มพั นธ์ ระหว่างองค์กรภาครั ฐ การปรั บปรุ งกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโน้มการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การบริหารงานภาครัฐในอนาคต
0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
ยกเลิก
Skills in Public Administration
ศึ ก ษาบทความหรื อ งานเขี ย นทางวิ ช าการด้ า น
รัฐประศาสนศาสตร์วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานทางวิช าการ
อย่างเป็นระบบ
0122121 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) Thai Politics and Government
Political, Economic, and Social System
ศึกษาแนวคิ ดที่ มีอิท ธิพลต่อพัฒ นาการของการเมือง
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับ
การปกครองของไทยในปั จจุ บันปรากฏการณ์ ท างการเมืองไทย ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางการเมือง ตั้ ง แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึ ง ปั จ จุ บั น เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารภาครัฐ การใช้อานาจในการตัดสินใจในการ
วิเคราะห์ส ภาพทางการเมื องแต่ล ะช่วงด้านลักษณะสาเหตุ และ บริหารประเทศ และอิทธิพลของการปกครองท้องถิ่น การจัดการวิสาหกิจ
สภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆที่มี อิทธิพลต่อการเมืองไทยเพื่อความ ชุมชน การเป็ นผู้ประกอบการทางสังคม และการตลาดที่มีต่อการจัดการ
เข้าใจวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยไทย
ภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชาการใช้ถ้อยคาให้กระชับขึ้น

เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีขอบเขตเนื้อหากว้างมากขึ้น
ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ปรับรหัสรายวิชา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
ศึกษาแนวคิ ด หลั กเกณฑ์ พื้ นฐานของกฎหมายทั่ วไป
ความหมายและองค์ ป ระกอบการแยกประเภทของกฎหมาย
ขอบเขตที่ กฎหมายใช้ บั ง คั บ กฎหมายอาญากฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์แ ละกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ รู้ จักสิท ธิ หน้ าที่ แ ละ
เสรีภาพอันพึงได้รับทางกฎหมาย

0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
3(3-0-6)
Law and Public Administration
แนวคิ ด หลั ก เกณฑ์ แ ละความส าคั ญ พื้ นฐานของกฎหมาย
โดยทั่วไปการแยกประเภท การจัดลาดั บศักดิ์ และขอบเขตของกฎหมาย
กฎหมายที่ ค วรรู้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ศั พ ท์ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ห ลั ก ส าคั ญ ในกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมาย
ปกครอง สิ ท ธิ หน้ าที่ แ ละเสรีภ าพอั นพึ ง ได้ รั บ ตามกฎหมายรวมทั้ งอั น
เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้ของนักรัฐประศาสนศาสตร์
0122111 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ การ พั ฒ นาการของความรู้
เกี่ยวกับองค์การ การออกแบบองค์การ การเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบ
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์3
(3-0-6)
Human Resources Management
ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ภารกิ จ ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การ
ฝึ กอบรม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารค่ าตอบแทน การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

0122203 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบและโครงสร้างขององค์การ
การออกแบบองค์การการวิเคราะห์องค์การระดับ
มหภาคและจุลภาค
0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Administration
ศึกษาความรู้ความสาคัญองค์ประกอบและโครงสร้าง
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
วิเคราะห์ งานการสรรหาการคัดเลือกบุค ลากรการฝึกอบรมและ
พัฒ นาบุ ค คลการบริ หารค่าตอบแทนการบริห ารสวัส ดิการและ
ผลประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-

ปรับชือ่ รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา

-

ปรับชือ่ รายวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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0122205 การบริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Administration
ศึกษาความหมายแนวคิ ดและทฤษฎีการพั ฒนาการ
บริหารการพัฒ นาความสั มพันธ์ระหว่างการบริหารการปกครอง
ระดับ ต่างๆที่ ใช้แนวคิด การบริ หารการพัฒ นา การจัด องค์กร
การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละกระบวนการบริ ห ารเน้ นผลสั มฤทธิ์
เงื่อนไขของการบริห ารการพั ฒ นาท้ องถิ่ นวิ เคราะห์ส ถานการณ์
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาและแนวทางที่ เหมาะสมในการบริ ห ารพั ฒ นา
ท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษาในภาคใต้
0122206 การบริหารการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Administration
ศึ ก ษ าแ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ ก าร บ ริ ห าร ก าร ค ลั ง
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
ระบบการคลังการจัด การการคลั งในระดับ ประเทศและท้ องถิ่ น
การควบคุ ม งบประมาณการวางนโยบายการคลั ง และการใช้
เครื่องมือทางการคลังในการบริหาร
0122211 หลักการบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Principles of Local Administration
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ รั ฐ และการปกครองหลั ก การ
จัดการปกครองหลักการกระจายอานาจหลั กการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นการบริหารองค์การและการบริ หารงานบุ คคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0122321 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6) Development Administration
แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการ บริหารปกครอง ระดับต่างๆ ที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา
การจัดองค์กรพัฒนา ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการพั ฒ นาท้ องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ ปั จจุบั น
ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายการใช้ถ้อยคาให้กระชับขึ้น
ปรับเป็นกลุ่มรายวิชาเฉพาะด้าน

0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6) Public Financial Management
แนวคิ ดการบริ หารงานคลั งสาธารณะ งบประมาณ การบริ หาร
รายรับและรายจ่ าย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการ
ด้านทรัพยากรด้านการเงิน นโยบายการคลังทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และการ
บริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับชือ่ รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมากขึ้น

0101362 การกระจายอานาจและการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6) Decentralization and Local Governance
การจัดโครงสร้างอานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบ ท ของการกระจายอานาจทางการปกครอง ความสั มพั นธ์ ขององค์ กรทาง
ปกครองในระดับต่างๆ หลักการจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ การบริหารจัดการ
และการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอานาจและการจัดการท้องถิ่น
ในอนาคต

เปลี่ยนชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการปกครองท้องถิ่น
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0122212 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
ศึกษาอุด มการณ์ โครงสร้างและกระบวนการบริ หาร
การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาต่างๆ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่ น
ไทยในปัจจุบันทั้งด้านศักยภาพและข้อจากัด
0122213 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Politics and Local Government
ศึ กษารู ป แบบการเมื องการปกครองท้ องถิ่ นในกลุ่ ม
ประเทศยุโรปและเอเชียด้านการจั ดโครงสร้างความสัมพั นธ์ทาง
อานาจระหว่ างรั ฐ บาลกลางกั บ องค์ กรปกครองท้ อ งถิ่ น ระบบ
กฎหมายระบบภาษีการคลังท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นศึกษา
กรณีของแต่ละประเทศและเปรียบเทียบ
0122222 ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐของไทย 3(3-0-6)
Thai Bureaucracy and Government Administration
ศึ ก ษาการจั ด โครงสร้ างและอ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
บริ ห ารราชการของไทยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นกลางส่ ว น
ภูมิภ าคและส่ วนท้ องถิ่ นองค์กรอิสระและกึ่งอิส ระการประยุกต์
ทฤษฎีในการบริหารงานภาครัฐ
0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
Good Governance and Local Administration
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าล
การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานท้ องถิ่ น กรณี ศึ กษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

0122361 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6) Comparative Local Government
ประวัติความเป็นมาของการเมืองท้องถิ่นโดยเปรียบเทียบแนว
ทฤษฎี การเมื อ งท้ องถิ่ นระดั บ สากล วิ เคราะห์ แ นวความคิ ด หลั ก การ
เป้าหมายในการดาเนินการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างการจัดการ
องค์กร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นรวมทั้ ง
แนวโน้มทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ
ยกเลิก

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการปกครองท้องถิ่น

0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
3(3-0-6) Ethics and Good Governance for Administrator
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมกั บ ระบบ ราชการ จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริหาร
และข้ าราชการ หลั กธรรมาภิ บ าล และการใช้ ห ลั กธรรมาภิ บ าลในการ
บริ ห ารงานภาครั ฐตลอดจนการจั ด ทาและการส่ง มอบบริการสาธารณะ
โดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นฐาน

เปลี่ยนชือ่ รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมขึ้น
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มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122241 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
Principles of Economics for Local Governance
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พัฒนาการและ
แนวคิ ดในการด าเนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของสั งคมทั้ งระดั บ
จุ ล ภาคและมหภาคได้ แ ก่ อุ ป สงค์ อุ ป ทานพฤติ ก รรมผู้ ผ ลิ ต
พฤติกรรมผู้บริโภครายได้ประชาชาติระบบเศรษฐกิจการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และการใช้ น โยบายทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานท้องถิ่น
0122242 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
Socio-Economics and Local Culture
ศึ ก ษาบ ริ บ ท ของเศ รษฐ กิ จ ชุ ม ช นสั ง คมแ ล ะ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนเน้ น ภาคใต้ ต ลอดจนโครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จและสั งคมในท้ องถิ่ นวิส าหกิ จชุ มชนและนโยบายเพื่ อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
0122307 สถิติสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Public Administrators
ศึ ก ษาข้ อ มู ล สถิ ติ ส าหรั บ การบริ ห ารกระบวนการ
ดาเนินงานทางสถิติข้อมูลสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลการอธิบาย
ข้อมู ล การวั ด แนวโน้ มเข้ าสู่ค่ ากลางและการกระจายข้ อมู ลการ
แจกแจงปกติการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการคิดการวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น

ยกเลิก

-

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

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

0101242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5) Statistics in Public Administration
ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและเทคนิคการ
ใช้สถิติ ในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนชือ่ รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

- 79 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122308 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
Research Method for Public Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด การวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์
การกาหนดประเด็นปั ญ หาประเภทและการออกแบบการวิจัย
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งการสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยและฝึกทาวิจัย

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methods for Public Administration
ระเบี ยบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และวิธีการวิจัยแบบ
ต่างๆ การออกแบบการวิจัย การกาหนดหัวข้อการวิจัย การกาหนดทฤษฏี
การกาหนดสมมติฐานสาหรับการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการ
วิจัย
0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 0122221 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
Public Policy
ศึกษาหลักการและแนวคิดของนโยบายสาธารณะและ
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดการกาหนดนโยบายสาธารณะ
การวางแผนขั้นตอนกระบวนการของการกาหนดนโยบายเทคนิค หลักการสาคัญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อันได้แก่ การกาหนด
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนนโยบายการพัฒนา นโยบาย การนานโยบายไปปฏิ บัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองค์กร
ทางเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาทางสังคมนโยบายการพัฒนาทาง ที่เกี่ ยวข้ องกับ ระบบของนโยบายสาธารณะรวมถึ งการวิเคราะห์ น โยบายเบื้ อ งต้ น
การเมืองและนโยบายท้องถิ่น
โดยเน้นการศึกษาจากกรณีสาคัญในทางนโยบายสาธารณะ
0122314 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
ยกเลิก
Local Governance Strategies
ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับท้องถิ่นยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย
แผนการคลั งและการบริ หารที่เน้ นผลงานการบริการสาธารณะ
เชิ ง คุ ณ ภาพวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและแนวทางที่
เหมาะสมในการบริ ห ารของหน่ ว ยปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จาก
กรณีศึกษา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

-

ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายการใช้ถ้อยคาให้กระชับขึ้น

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

- 80 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122315 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Public Financial Management
ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบ
การบริ ห ารระดั บ ท้ องถิ่ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละกระบวนการบริ ห าร
นโยบายแผนการคลั ง และการบริ ห ารที่ เน้ นผลงานการบริ การ
สาธารณะเชิงคุณภาพวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการบริ ห ารของหน่ วยปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จาก
กรณีศึกษา
0101317 ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับ
3(3-0-6)
นักปกครองท้องถิ่น
Leadership and the Ethics for Local
Administrators
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นา ลักษณะบทบาท
หน้ าที่ แ ละความสามารถของผู้ นา ประเภทและที่ มาของผู้ น า
แรงผลั ก ดั น ที่ จ ะทาให้ เกิ ด ผู้ น าแบบต่ างๆองค์ ป ระกอบที่ มีต่ อ
ความสาเร็จของการใช้ ภ าวะผู้ นาการพั ฒ นาความเป็ นผู้ นาและ
การประเมิ นภาวะผู้ นา ความรู้ พื้ นฐานแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ
จริ ย ศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริ ห ารและคุ ณ ธรรมพื้ นฐาน
สาหรับนักปกครองท้องถิ่น

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0122462 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6) Local Financial Management
บทบาทและหน้าที่ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลั กษณะและความส าคั ญ ของการคลั ง ท้ อ งถิ่ น ประเภทและโครงสร้ าง
รายรั บ รายจ่ ายของท้ องถิ่ น วงจรและกระบวนการงบประมาณ ของ
ท้ องถิ่ น ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างการคลั ง ท้ องถิ่ น กั บ รั ฐ บาลกลาง ปั ญ หา
เกี่ยวกับการคลังของท้องถิ่น

เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการปกครองท้องถิ่น

0122311 ภาวะผู้นา
3(3-0-6) Leadership
วิวัฒ นาการของภาวะผู้นา คุ ณลั กษณะและบทบาทของผู้ นา
ภาวะผู้นาและการท างานเป็นที ม การสร้างที มงาน การแก้ ไขปัญ หาและ
การตัดสินใจในการทางานเป็นทีม

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

- 81 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122324 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น 3(3-0-6)
Peace Studies and Local Conflict Management
ศึ ก ษาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ กั บ บทบาทวิ ธี การและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชนปรัชญาแนวคิด
ทฤษฎี สั นติ ศึ กษาและความขั ดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรอง
และการไกล่ เกลี่ ย การอานวยความสะดวกและการจั ด ประชา
พิจารณ์กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติฝึก
ปฏิบัติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้งและการสร้าง
สมานฉันท์เพื่อสันติสุขของชุมชน
0122325 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civil Society in Local Development Process
ศึกษาหลักการแนวคิด และความสาคัญ ของประชา
สั ง คมพั ฒ นาการของประชาสั ง คมในสั ง คมไทยบทบาทของ
ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นและกระบวนการพัฒนาประชา
สังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
0122332 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
Law for Thai Local Government
ศึกษาหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
หลักการและเจตนารมณ์ ของกฎหมายกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการทางานขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

0122461 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6) Law for Thai Local Government
แนวคิด หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่า
ด้ วยการจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิ นและการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คล อานาจหน้ าที่ ในการออกกฎหมายล าดั บ รอง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการปกครองท้องถิ่น

- 82 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
Information System for Local Administration
Management
ศึ ก ษาแ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ลสารสนเท ศแล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศกับการบริห าร
จั ด การองค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของระบบสารสนเทศการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ประยุ ก ต์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ท้องถิ่นฝึ กปฏิ บัติโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการบริห ารงานท้องถิ่ น
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
0122344 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
Natural Resources and Local Environment
Management
ศึ ก ษาความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศสาเหตุ ปั ญ หา
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้ อ งถิ่ น การพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น ก าร แ ก้ ปั ญ ห าการจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดใน
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กรณี ศึ ก ษาการใช้
ประโยชน์ การอนุรั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของ
ท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ
3(2-2-5) Information Digital Management in Public Sector หลั ก การและแนวคิ ด ของข้ อ มู ล สารสนเทศ และดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สารสนเทศกั บ การ จั ด การ
องค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การ การประยุ ก ต์ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ

ยกเลิก

-

ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการจัดการภาครัฐและ
กิจการระหว่างประเทศ

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

- 83 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122345 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Welfare Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบ บสวั ส ดิ ก ารท้ อ งถิ่ น
การจั ดระบบสวัส ดิ การขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในด้ าน
สาธารณู ป โภค สาธารณสุ ข การศึ ก ษา กองทุ นสวั ส ดิ การของ
ท้องถิ่น แนวโน้มการจัดระบบสวัสดิการท้องถิ่น และกรณีศึกษา
การบริ ห ารระบบสวัส ดิ การท้ องถิ่ นที่ ป ระสบความส าเร็จทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ
0122346 นวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อ 3(2-2-5)
การพัฒนาท้องถิ่น
Innovation and Knowledge Management
in Local Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และ
เทคนิค ของการจัดการความรู้ นวัต กรรมเพื่ อการพัฒ นาท้ องถิ่ น
ด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการ การบริการ
สาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ

ยกเลิก

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-

0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6) Public Management Innovation
ศึกษาหลั กการและแนวคิดของนวั ตกรรมและนวั ตกรรมการ จัดการภาครัฐ เงื่อนไขสาคัญ ที่ก่อให้เกิด นวัตกรรมภาครัฐ หลักการและ
เครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรม
ต่อการจัดการภาครัฐ

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา
เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มการจัดการภาครัฐและ
กิจการระหว่างประเทศ
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มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122416 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Public Administration
ศึ ก ษาประเด็ น ของการเมื อ งและการบริ ห ารงาน
ท้องถิ่ นในภาพรวม การบริห ารการคลั ง การบริห ารทรั พ ยากร
มนุ ษย์ บทบาทขององค์ กรส่ วนท้ องถิ่ นในการจัด การด้ านต่ างๆ
กระบวนการกาหนดนโยบาย การมีส่ วนร่วมของภาคประชาชน
การพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น การนานโยบายปฏิรูปหรือ
นโยบายการกระจายอานาจมาใช้ ไปปฏิ บั ติ แ ละผลที่ เกิ ด ขึ้ นใน
ภาคใต้ ผ่านกระบวนการศึกษาภาคสนามและนาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา
0122418 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Planning Strategies for Integrated Spatial
Development
ศึกษาทฤษฎีการพั ฒ นาพื้ นที่ท้ องถิ่นเมื องและชนบท
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในอุ ด มคติ นโยบายและแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่
ท้องถิ่น วิเคราะห์ระบบภูมินิเวศ กลยุทธ์ กระบวนการ และการ
วางแผนพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น การใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒ นาพื้นที่ท้ องถิ่ น การกาหนดเขตการจัด การวางผังเมืองและ
ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การ
พัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ
0122419 สัมมนาทิศทางการพั ฒนาท้องถิ่นในอนาคต 3(2-2-5)
Seminar on Direction of Local Development
สัมมนาประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นไทยในบริบทของสังคม
โลก การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการหารูปแบบการ
บริหารการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

ยกเลิก

-

ยกเลิกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางรัฐประศาสนศาสตร์

- 85 รายวิชาหลักสูตรเดิม

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0122452 ฝึกงานทางการปกครองท้องถิ่น
6(0-18-0) 0122493 ฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(0-18-0)
Practicum in Local Governance
Practicum in Public Administration
ฝึกปฏิ บัติ ในหน่ วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ เกี่ ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์กร
กับงานปกครองท้องถิ่น มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ต่างๆ ทั้ งในภาครั ฐและเอกชน เพื่อให้เกิด การเรีย นรู้จากการปฏิ บั ติจริ ง
เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
0122481 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
0122491 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
Cooperative Education
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงาน
ปฏิบั ติงานในหน่ วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กั บ งาน การป กค รองท้ องถิ่ น ต ามโครงห ารสห กิ จ ศึ ก ษ า หรือองค์กรต่างๆ โดยเน้น การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่ อหน่ วยงาน เพื่ อให้นิสิต มี ความรู้ ทักษะ
มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ทั ศนคติ และเกิ ด การเรีย นรู้ ป ระสบการณ์ จริ ง จั ด ท าโครงงานหรือวิ จัย
ร่วมกั บ หน่ วยงาน และนาเสนอผลการฝึกปฏิ บั ติ งานเป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์
รายวิชาใหม่
ไม่มี
0122142 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา อุ ด มการณ์ แ ละแนวคิ ด
ทางการเมือง พัฒนาการทางปรัชญาและสานักปรัชญาทางการเมืองต่างๆ
ตั้ ง แต่ ยุ ค กรี ก ปรั ช ญายุ ค กลางระหว่ างยุ ค คลาสสิ ก ปรั ช ญาสมั ย ใหม่
รวมทั้ ง ศึกษาทฤษฎี แ ละปรั ช ญาของนั กคิ ด ทางการเมื องทั้ งส านั กคิ ด ทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกผ่านการวิเคราะห์บริบทการเมืองไทยเชิงปรัชญา

-

ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับรหัสรายวิชา

-

ปรับรหัสรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ปรับหน่วยกิต

-

รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

- 86 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122222 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6) Project Management and Analysis
ความหมาย ความสาคัญ ความสั มพั นธ์ร ะหว่ างงานนโยบาย
แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิ เคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการทั้งเชิ งปริมาณและเชิ งคุณ ภาพ แนวคิด ในการบริห ารโครงการ
กระบวนการบริหารโครงการ ปั จจัย ที่มีอิท ธิพลต่อการบริหารโครงการ
ภายใต้การกาหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเน้ นศึกษาโครงการสาธารณะ
ภายใต้บริบทสังคมไทย
0122243 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
3(3-0-6) Comparative Public Administration
ความแตกต่างของแนวคิด ทางรั ฐประศาสนศาสตร์ การคลั ง
และการเงินภาครัฐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทาง
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ต ลอดช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมาแนวคิ ด การบริ ห าร
สาธารณะแนวใหม่ ปั ญ หาและความแตกต่ า งของการศึ ก ษาทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ระหว่างไทยและต่างประเทศ
0122312 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6) Organization and Management
ลั กษณะโครงสร้ างขององค์ การพฤติ ก รรมมนุ ษย์ ในองค์ ก ร
การพัฒนาองค์กรการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม
การบริหารจัดการ เทคนิ คการบริหารจัด การภาครัฐ หน้าที่ ของผู้บริห าร
ด้ านการวางแผนการสั่ ง งานการจู ง ใจคนท างาน และการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
องค์การและการจัดการ

- 87 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122322 การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6) Public Policy Implementation
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ความหมาย ความสาคั ญ
การประเมินผลนโยบายความเป็นไปได้ ของนโยบายโครงการสาธารณะ
ของรัฐที มีผลต่อความพึงพอใจต่อประชาชนโดยมี กลยุ ทธ์ในการการนา
นโยบายไปปฏิ บัติ ปั จจัย ที่ ที อิท ธิพ ลต่ อความสาเร็จ หรื อความล้มเหลว
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีศึกษาการกาหนดนโยบายไปปฏิบัติและ
ประเมินผลนโยบายในสังคมไทย
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) Public Project Management and Planning
หลั ก การเบื้ องต้ น ความหมาย ความส าคั ญ กระบวนการ
วางแผน การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะใน
รูป แบบใหม่ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสาเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการ
บริ ห ารโครงการสาธารณะโดยผ่ า นการประเมิ น ผลกระทบโครงการ
สาธารณะของระบบราชการไทย
0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6) Public Human Resources Management
แนวคิ ด ทฤษฎี การบริ ห ารการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ในองค์ กร การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษย์ การวิ เคราะห์ งาน การสรรหา
การคั ด เลื อกบุ ค ลากร การฝึ กอบรม การบริ ห ารค่ าตอบแทนการเลื่ อ น
ตาแหน่ ง การปรั บ เปลี่ย นหมุ นเวีย นโยกย้ าย การออกจากราชการ การ
บริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ ยวกั บการบริห ารทรัพ ยากรมนุษย์ภ าครัฐ รวมถึ ง จัดการความขัด แย้ ง
ในองค์กร

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
นโยบายสาธารณะ

รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

- 88 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
3(3-0-6) Budgetary Management
ความรู้ทั่วไปด้ านแนวคิ ด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ ยวกับการ
บริหารงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายได้และการ
บริห ารรายจ่ายภาครัฐทั้ งส่วนกลางและท้ องถิ่นเศรษฐกิจชุมชน เทคนิ ค
และวิธีการวิเคราะห์ งบประมาณผู้ประกอบการ ปัญหาและแนวโน้มของ
การบริหารจัดการงบประมาณ
0122371 กิจการอาเซียน
3(3-0-6) ASEAN Affair
ความเป็นมาของอาเซียน ความเข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วม
ของอาเซียนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน ทั้งในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ ความมั่ นคง รวมทั้งศึ กษาการปฏิ สัมพั นธ์ ภายในประเทศ
สมาชิกของอาเซียน
0122372 การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6) Marketing in Public Sector
ความหมายและความสาคัญของหลักการตลาด ในฐานะที่เป็น
กิจกรรมหลักทางธุรกิจของรัฐ โดยศึกษาแนวความคิดและนโยบายทางการ
ตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด การ
แบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและ
สภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีต่อพฤติกรรมผู้บ ริโภค การนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด จรรยาบรรณด้านการตลาด

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
การคลังและงบประมาณ

รายวิชาใหม่ กลุ่มการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่าง
ประเทศ

รายวิชาใหม่ กลุ่มการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่าง
ประเทศ

- 89 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122411 สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) Electronic Office
การวิเคราะห์ระบบและการวางแผน การตรวจสอบระบบ การ
ออกแบบการน าข้ อ มู ล เข้ าและข้ อ มู ล ออก การออกแบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล
เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการนาไปใช้ นันทนาการและ
พนั ก งานสั ม พั น ธ์ การตรวจสอบภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
3(3-0-6) Metropolitan and Urban Management
แนวคิ ด ทฤษฎี การเจริ ญ เติ บ โตเป็ นเมื อง วิวั ฒ นาการการ
ขยายตั วของเมื อง โครงสร้ างของเมื อง ความเจริ ญ เติ บ โตของเมื องจน
กลายเป็ นมหานคร บริ บ ทด้ านสั ง คม การบริ ห ารการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานของเมื อ งและมหานครการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม การจัดการภัย พิบัติ ก ารแก้ปัญ หาของเมื องและมหานคร เปรียบเทีย บ
การบริหารเมืองและมหานครการพัฒนาและแนวโน้มการจัดการในอนาคต
0122471 องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6) Organization and International Relation
ประวัติองค์กรระหว่างประเทศในระดับต่างๆ เริ่มจากองค์การ
สั นนิ บ าตชาติ จนมาถึ ง องค์ การสหประชาชาติ ตลอดจนองค์ กรระดั บ
ภูมิภาคต่างๆ ที่แสดงถึงบทบาทและการดาเนินงานขององค์กรเหล่านี้ใน
การแก้ปัญ หาระหว่างประเทศในด้านต่างๆพื้นฐานของการเมืองระหว่าง
ประเทศโครงสร้างของระบบการระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการจัดการของ
รัฐ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ มคอ.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้าน
องค์การและการจัดการ

รายวิชาใหม่ กลุ่มการปกครองท้องถิ่น

รายวิชาใหม่ กลุ่มการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่าง
ประเทศ

- 90 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

ไม่มี

0122381 กฎหมายอาญา
3(3-0-6)
หลั ก ทั่ วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎี ว าดวยความรั บ ผิ ด
ในทางอาญา ขอบเขตและสภาพบังคับ ของกฎหมายอาญา ความผิดทาง
อาญา โทษและความผิ ด ลหุ โ ทษในทางอาญาและวิ ธี ก ารเพื่ อ ความ
ปลอดภัย รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดในลักษณะต่างๆ ในภาค 2
และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา
0122382 กฎหมายแพ่ง
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ เอกเทศ
สั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น ครอบครั วและมรดกตามรายละเอี ย ดของประมวล
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพที่ 6
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
หลั กทั่ วไปในการด าเนินคดีอาญา อานาจพนั กงานสอบสวน
และศาล การฟ้ องคดี อ าญ าและคดี แ พ่ ง ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ คดี อ าญ า
หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน วิธี
พิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
หลั ก กฎห มายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง ว่ า ด้ ว ยบท ทั่ ว ไป
วิ ธีพิ จ ารณาในศาลชั้ นต้ น อุ ท ธรณ์ แ ละฎี ก าตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของ
กฎหมายลั ก ษณะพยาน และที่ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-

รายวิชาใหม่ กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม่ กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม่ กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม่ กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ

-

รายวิชาใหม่ กลุ่มกฎหมายสาหรับภาครัฐ
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ไม่มี

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0122492 การค้นคว้าอิสระ
3(0-9-0) Independent Study
ค้ น คว้ าประเด็ น ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ป ระเด็น ทางรั ฐประศานศาสตร์ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ

รายวิชาใหม่

- 92 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

ตารางกลุ่มรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1)

- 93 -

มคอ. 2 ปริญญาตรี

ตารางกลุม่ รายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1)
มคอ. 1 / กลุ่มองค์ความรู้

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ด้านองค์การและการจัดการ
กลุ่มวิชาแกน
(Organization and Management)
0122111 ทฤษฎีองค์การ
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้น
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ ยวกับ องค์การ พัฒ นาการของความรู้เกี่ ยวกับ องค์การ
ขององค์การ รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ทั้ง
การออกแบบองค์การ การเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบโครงสร้าง การตรวจสอบภายใน
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การบริหารความเสี่ยงสายการบังคับบัญชาขององค์การทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
การออกแบบองค์การ ทัง้ นี้ กลุม่ วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรม กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
มนุษย์ ในองค์การ การพัฒนาองค์การ เทคนิคและการบริหารจัดการ
0122311 ภาวะผู้นา
ภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหาร จัดการคุณภาพ การจัดการ
วิวัฒนาการของภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นา ภาวะผู้นาและการ
ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน การ ทางานเป็นทีมการสร้างทีมงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม
บริหารความเสี่ยง ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีมและนวัตกรรมการ
0122312 องค์การและการจัดการ
บริหารจัดการ เป็นต้น
ลักษณะโครงสร้างขององค์การพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร การพัฒ นาองค์ก ร
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการ เทคนิคการ
บริหารจัดการภาครัฐ หน้าที่ของผู้บริหารด้านการวางแผนการสั่งงานการจูงใจคนทางาน
และการควบคุมการปฏิบัติงาน
0122411 สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
พื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ การท างานและองค์ ป ระกอบของ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสานักงาน และการฝึกปฏิบัติโปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับการจัดงานสานักงาน อาทิ การประมวลผลคาเพื่อการบริหารงานสาร
บรรณ การนาเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล และการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

- 94 มคอ. 1 / กลุ่มองค์ความรู้

มคอ. 2 ปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. ด้านนโยบายสาธารณะ
กลุ่มวิชาแกน
(Public Policy)
0122221 นโยบายสาธารณะ
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิ ดการก าหนดนโยบายสาธารณะ หลัก การ
การกาหนดทางเลือก สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
ส าคั ญ กระบวนการของนโยบาย สาธารณะ อัน ได้แ ก่ การก าหนดนโยบาย การน า
สาธารณะด้านต่างๆ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และ นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณะ การจัดทาโครงการ
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายเบื้องต้น โดยเน้นการศึก ษาจากกรณี
สาธารณะ การวางแผน และการบริหารโครงการสาธารณะ และการ
สาคัญในทางนโยบายสาธารณะ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เป็นต้น
0122222 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
ความหมาย ความส าคั ญ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานนโยบาย แผนและ
โครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารโครงการ ภายใต้การกาหนดทางเลือกสาธารณะ โดยเน้นศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทสังคมไทย
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
0122321 การบริหารการพัฒนา
แนวคิดการบริหารการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารปกครอง
ระดับต่างๆที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการพัฒนา การจัดองค์กรพัฒนา ยุทธศาสตร์
และกระบวนการบริห ารการพั ฒ นาที่ เ น้นผลสัม ฤทธิ์ เงื่อนไขของการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโดยกรณีศึกษา
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0122322 การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ความหมาย ความสาคัญ การประเมินผล
นโยบายความเป็นไปได้ ของนโยบายโครงการสาธารณะ ของรัฐทีมีผลต่อความพึงพอใจ
ต่ อ ประชาชนโดยมี กลยุ ท ธ์ในการการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ปั จ จั ย ที่ ที อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความส าเร็จ หรือความล้ม เหลว โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีศึก ษาการก าหนด
นโยบายไปปฏิบัติและประเมินผลนโยบายในสังคมไทย
0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
หลักการเบื้องต้น ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์
โครงการสาธารณะ การบริหารโครงสาธารณะในรูปแบบใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
และ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการสาธารณะโดยผ่านการประเมินผลกระทบ
โครงการสาธารณะของระบบราชการไทย
3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาแกน
(Human Resource Management)
0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ภารกิจ
องค์การ การบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนา
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และประโยชน์
หา การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การฝึ ก อบรม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริห าร
ตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการบริหารผลการ
ค่าตอบแทน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน การบริหาร จัดการสวัสดิการนันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และการจัดการความ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้ องค์การหมายรวมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
หรือ องค์การที่ไม่ใช่ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การ
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บริหารค่าตอบแทนการเลื่อนตาแหน่งการปรับเปลี่ ยนหมุนเวียนโยกย้าย การออกจาก
ราชการ การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ รวมถึงจัดการความขัดแย้งในองค์กร
0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพย์กรมนุษย์ในองค์กร การปฐมนิ เทศ การวิเคราะห์งาน การ
สรรหา และคัดเลือก การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การประเมินผลปฏิบัติงานและการบริหารผลปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการสวัสดิการ
4. ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มวิชาแกน
(Public Administrative Concepts and Theories)
0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
แนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหาร
ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ จัดการภาครัฐ รวมถึงวิวัฒนาการทางการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารราชการแผ่นดิน
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและ
ของไทย สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ การปรับปรุง
ทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
กระบวนการบริหารงานภาครัฐ ศึกษาแนวโน้มการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้ บริหารงานภาครัฐในอนาคต
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติ 0122142 ปรัชญาการเมือง
ทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสาหรับ รัฐประศาสนศาสตร์
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา อุ ด มการณ์ แ ละแนวคิ ด ทางการเมื อ ง
การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดทาและการส่ง พัฒ นาการทางปรัชญาและส านัก ปรัชญาทางการเมืองต่างๆ ตั้งแต่ยุคกรีก ปรัชญายุค
มอบ บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครอง
กลางระหว่างยุคคลาสสิก ปรัชญาสมัยใหม่ รวมทั้งศึกษาทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทาง
และการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
การเมืองทั้งสานักคิดทั้งตะวันตกและตะวันออกผ่านการวิเคราะห์บริบทการเมืองไทยเชิง
ปรัชญา
0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผ่นดิน
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แนวคิด หลักเกณฑ์ และความสาคัญ พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่ วไปการแยก
ประเภท การจัดลาดับศักดิ์และขอบเขตของกฎหมาย กฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจาวัน
ศั พ ท์ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ห ลั ก ส าคั ญ ในกฎหมายมหาชน
โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมายรวมทั้งอัน
เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้ของนักรัฐประศาสนศาสตร์

0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความรู้ท างการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคมทั้ ง ระดับ ชาติ ระดับ ภูมิ ภาคและ
ระดับระหว่างประเทศความสัม พันธ์ร ะหว่างมิ ติท างการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมกับ การ
บริหารภาครัฐ การใช้อานาจในการตัดสินใจในการบริหารประเทศ และอิทธิพลของการ
ปกครองท้ อ งถิ่น การจั ดการวิส าหกิ จ ชุม ชน การเป็น ผู้ป ระกอบการทางสั งคม และ
การตลาดที่มีต่อการจัดการภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ
0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ด้ ว ยวิ ธีก ารทางสถิ ติ กระบวนการและเทคนิ ค การใช้ส ถิ ติ ในงานวิจั ย ทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
0122243 รัฐประศานศาสตร์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การคลังและการเงินภาครัฐ
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การบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ข องไทยและต่ างประเทศ รวมถึง กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พัฒนาการ การปรับปรุงแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาแนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหม่ปัญหาและความแตกต่างของการศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างไทยและต่างประเทศ
0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ จริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมกั บ ระบบราชการ
จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริหารและข้าราชการ หลักธรร
มาภิบาล และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐตลอดจนการจัดทาและ
การส่งมอบบริการสาธารณะโดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นฐาน
0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบต่ างๆ การ
ออกแบบการวิจัย การกาหนดหัวข้อการวิจัย การกาหนดทฤษฏี การกาหนดสมมติฐาน
สาหรับการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล
ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย
5. ด้านการคลังและงบประมาณ
กลุ่มวิชาแกน
(Public Finance and Budgeting)
0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ
เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
แนวคิดการบริห ารงานคลังสาธารณะ งบประมาณ การบริห ารรายรับ และ
งบประมาณภาครัฐ ทัง้ ในส่วนกลางและท้องถิ่น การจัดการด้านทรัพยากร รายจ่าย การบริหารภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะการจัดการด้านทรัพยากรด้าน
ด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็น ผู้ประกอบการภาครัฐ การ การเงิน นโยบายการคลังทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และการบริหารงานคลังของรัฐวิสาหกิจ
บริหารการเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่าย ภาครัฐ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และ
รายจ่ายของท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ
ความรู้ ทั่ ว ไปด้ า นแนวคิ ด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การบริหารรายได้และการบริหารรายจ่ายภาครัฐ
ทั้ ง ส่ วนกลางและท้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เทคนิ ค และวิธี ก ารวิ เคราะห์ ง บประมาณ
ผู้ประกอบการ ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารจัดการงบประมาณ
6. ด้านการปกครองท้องถิ่น*
กลุ่มวิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพือ่ ให้สอดคล้อง 0122361 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
ประวัติความเป็นมาของการเมืองท้องถิ่นโดยเปรียบเทียบแนวทฤษฎีการเมือง
ท้องถิ่นระดับสากล วิเคราะห์แนวความคิด หลักการ เป้าหมายในการดาเนินการปกครอง
* กลุ่มองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและอัต ท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างการจัดการองค์กร และนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเมืองการ
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปกครองท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง แนวโน้ ม ทางการเมื อ งการปกครองท้ อ งถิ่ น ของไทยและ
ต่างประเทศ
0122362 การกระจายอานาจและการบริหารจัดการท้องถิ่น
การจัดโครงสร้างอานาจทางการเมืองการปกครอง ในบริบทของการกระจาย
อานาจทางการปกครอง ความสัมพันธ์ขององค์กรทางปกครองในระดับต่างๆ หลักการ
จัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ การบริหารจัดการและการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการกระจายอานาจและการ
จัดการท้องถิ่นในอนาคต
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0122461 กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย
แนวคิด หลัก การพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริห ารราชการแผ่นดินและการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นนิติบุคคล อานาจหน้าที่ในการ
ออกกฎหมายลาดับรอง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย
0122464 การบริหารการคลังท้องถิ่น
บทบาทและหน้าที่ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะและ
ความสาคัญของการคลังท้องถิ่น ประเภทและโครงสร้างรายรับรายจ่ายของท้องถิ่น วงจร
และกระบวนการงบประมาณของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาล
กลาง ปัญหาเกี่ยวกับการคลังของท้องถิ่น
0122463 การจัดการเมืองและมหานคร
ความหมายและวัฎจัก รของเมื องและมหานคร ความเจริญ เติบ โตของเมื อง
กลายเป็นมหานคร บทบาทของเมืองและมหานครในมิติพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคม การบริหารจัดการเมืองและมหานครด้านต่างๆตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการแก้ไข อันเนื่องมาจากการเติบโตของเมืองและทิศทางการพัฒนาเมือง
7. ด้านการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ*
กลุ่มวิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพือ่ ให้สอดคล้อง 0122371 กิจการอาเซียน
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
ความเป็นมาของอาเซียน ความเข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของอาเซียนต่อ
เหตุก ารณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ จุบัน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ความมั่ นคง
* กลุ่มองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและอัต รวมทั้งศึกษาการปฏิสัมพันธ์ภายในประเทศสมาชิกของอาเซียน
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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0122372 การตลาดภาครัฐ
ความหมายและความสาคัญของหลักการตลาด ในฐานะที่เป็นกิ จกรรมหลัก
ทางธุรกิจของรัฐ โดยศึกษาแนวความคิดและนโยบายทางการตลาด และหลักการตลาด
สมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กล
ยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีต่อพฤติกรรม
ผู้บ ริโภค การน าเทคโนโลยีม าประยุ ก ต์ ใช้ ในงานด้ านการตลาด จรรยาบรรณด้ าน
การตลาด
0122471 องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประวัติองค์กรระหว่างประเทศในระดับต่างๆ เริ่มจากองค์การสันนิบาตชาติ
จนมาถึงองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนองค์กรระดับ ภูมิภาคต่างๆ ที่แสดงถึงบทบาท
และการดาเนิ นงานขององค์ก รเหล่านี้ในการแก้ ปัญ หาระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
พื้นฐานของการเมื องระหว่างประเทศโครงสร้ างของระบบการระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการจัดการ
ของรัฐ
0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
หลักการและแนวคิดของนวัตกรรมและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ เงื่อนไข
สาคัญที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมภาครัฐ หลักการและเครื่องมือ ที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรมต่อการจัดการภาครัฐ
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0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทลั ภาครัฐ
หลักการและแนวคิดของข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สารสนเทศดิจิทัลกับการจัดการ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการจัดการ การประยุกต์ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการจัดการภาครัฐ
8. ด้านกฎหมายสาหรับภาครัฐ*
กลุ่มวิชาเลือก
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพือ่ ให้สอดคล้อง 0122381 กฎหมายอาญา
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางอาญา ขอบเขต
และสภาพบังคับของกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญา โทษและความผิดลหุโทษในทาง
* กลุ่มองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและอัต อาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้ งหลักกฎหมายเกี่ ยวกับความผิดในลักษณะ
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ต่างๆ ในภาค 2 และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา
0122382 กฎหมายแพ่ง
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน
ครอบครัวและมรดกตามรายละเอียดของประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพที่ 6
0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หลักทั่วไปในการดาเนินคดีอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง
คดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จาคุก
ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0122483 กฎหมายลักษณะพยาน
หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะ
พยาน และที่ บ ทบั ญ ญั ติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิ จ ารณาความแพ่ ง และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9. ด้านประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
0122491 สหกิจศึกษา
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มกลุ่มความรู้ด้านอื่น เพือ่ ให้สอดคล้อง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน
โดยเน้น การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน เพื่อให้นิสิตมี ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศนคติ และเกิ ดการเรียนรู้ป ระสบการณ์จ ริง
* กลุ่มองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและอัต จัดทาโครงงานหรือวิจยั ร่วมกับหน่วยงาน และนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
16 สัปดาห์
0122492 การค้นคว้าอิสระ
ศึ ก ษาค้ น คว้ าประเด็ น ทางรั ฐประศาสนศาสตร์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิเ คราะห์
สังเคราะห์ประเด็นทางรัฐประศานศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0122493 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
ฝึก ปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานหรือองค์ก รต่างๆ ทั้ งใน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน

- 104
-

ภาคผนวก ง
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ภาคผนวก จ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Curriculum Objectives and
Expected Learning Outcomes
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
Curriculum Objectives and Expected Learning Outcomes
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives)
1. มี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับ ผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับ วิถีชีวิตภายใต้
ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาทีม่ ี
ความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างสร้างสรรค์
5. มี ป ระสิท ธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกั บ สถานการณ์
รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)
PLOs

Outcome statement

ELO1

อธิบายความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ทบทวนและปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่าง
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม
วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมพหุวัฒนธรรม
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้ เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

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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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs
ELO1
ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
ELO8
ELO9
ELO1
0
ELO1
1
ELO1
2
ELO1
3

Outcome statement

B

อธิบายความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2.1)
สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิ ชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม (1.1)
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย (3.1)
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบทีห่ ลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ (4.2)
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาทีซ่ ับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม (4.3)

R
U
U
A
P
A
P
A
P
A
N
E
E
C

C

ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติขนั้ พื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (5.2)
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วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมพหุวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (1.2)
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B = Bloom’s taxonomy R = Remember U = Understand AP = Apply AN = Analyze E = Evaluate C = Create
รายวิชาจะระบุเฉพาะรหัสรายวิชาสามหลักสุดท้าย

แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs

Outcome statement

B

รายวิชา
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ELO1

อธิบายความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2.1)
สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทัง้ ใน
ส่วนตนและส่วนรวม (1.1)
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (3.1)
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีห่ ลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างสร้างสรรค์ (4.2)
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาทีซ่ ับซ้อน โดยใช้
ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม (4.3)
วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมพหุวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (1.2)
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติขนั้ พื้นฐานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (5.2)
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชาตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Curriculum Mapping)
PLOs

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

หมายเหตุ

อธิบายความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2.2)
สรุปความคิดรวบยอดของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2.1)
สร้างความคิดรวบยอดของงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2.3)
แสดงออกถึงพฤตนิสัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ทัง้ ในส่วน
ตนและส่วนรวม (1.1)
สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (3.1)
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้
และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบทีห่ ลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ (5.1)
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (5.3)
พัฒนาตนเองและแสดงออกด้วยความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม (4.1)
ทบทวนและปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์ (4.2)
วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาทีซ่ ับซ้อน โดยใช้ความรู้
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ (3.2)
ประเมินสถานการณ์ของกิจการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม (4.3)
วางแผนวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมพหุวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (1.2)
ผลิตงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติขนั้ พื้นฐานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (5.2)
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