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ก 
 

ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏยะลา เริ่มเปิดใช้หลักสูตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 22  ปี             
การปรับปรุงครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 5 ได้มีการปรับปรุงตามวงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรและ
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558           
โดยครอบคลุมกลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและ
งบประมาณ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บัณฑิตท้ังบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการบริหารและการให้บริการภาครัฐ รวมถึงนโยบายสาธารณะและการ
จัดการในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น และมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
บัณฑิตสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งราชการส่วนกลาง     
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ขอขอบคุณท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้สละเวลาในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า         
ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     
อันเป็นประโยชน์จนน ามาสู่การปรับปรุง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 ให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

                                                                
 

                          (นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล) 
                                                   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

   หน้า 
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 6 
หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ  กำรด ำเนินกำร  และโครงสร้ำงของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 61 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 83 
หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 84 
หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 85 
หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 97 
ภำคผนวก ก สรุปกำรปรับปรุงหลักสูตร  99 
ภำคผนวก ข ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำที่ 3888/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ปรับปรุงหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำหลักสูตร  พ.ศ. 2564 
158 

ภำคผนวก ค ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 3904/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 

161 

ภำคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 163 
ภำคผนวก จ ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

กลั่นกรองหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
167 

ภำคผนวก ฉ ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เรื่อง  แนวปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน  

169 

ภำคผนวก ช ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสวิชำ  174 
ภำคผนวก ซ ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับ 

ปริญญำตรี 
180 

ภำคผนวก ฌ ตำรำงแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภำยนอกในกำรวิพำกษหลักสูตร 193 
ภำคผนวก ญ ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ยะลำ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29  ธันวำคม  2563 
 

200 
ภำคผนวก ฎ ตำรำงแสดงข้อสั ง เกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 
2564 

 
 

204 
ภำคผนวก ฏ ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2564 
 

208 
ภำคผนวก ฐ ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 210 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร      
     รหัสหลักสูตร :  25501571102968 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration Program 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ :  รป.บ.  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Administration 
   ชื่อย่อ :  B.P.A.  
 
3.  วิชาเอก  
      ไม่มี     
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลัก 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
 
 



2 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2564  
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ   

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

12/2563  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2564  
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา   
     8.1 รับราชการ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่
บริหารงานยุติธรรม ต ารวจ  นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิเคราะห์โครงการ        
นักทรัพยากรมนุษย์  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     8.3 เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ องค์การมหาชน  
 8.4 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน    
     8.5 พนักงานบริษัทเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วางแผนองค์กร เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรม
องค์กร (CSR) เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน นักจัดการข้อมูล 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ  - สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) 
ร.ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
พบ.ม. (การบริหารการเงิน
และการคลัง) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 
2542 
2540 

 
2551 
2537 

2. นายมะพาริ  กะมูนิง  
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
รป.ม (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2563 
 

2551 
 

2547 
3  นางสาวสุวิมล  แซ่ก่อง  
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2553 
 

2548 

4. นางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ร.ม. (การเมืองและ     
การปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
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5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2543 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” การปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตจาก
สังคมที่มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต เพ่ือ
สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปรับตัว ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการรองรับการพัฒนาสู่ความ
เป็นประชาคมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนมีความจ าเป็นในการเพ่ิมโอกาสความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งมีความสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ใน
ฐานะที่เป็นเขตพัฒนาจะมีเศรษฐกิจพิเศษ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสมรรถนะที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
อันได้แก่ การบริหารราชการในยุคดิจิทัล การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเสริมสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาสังคมเพ่ือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถแข่งขัน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บัณฑิตจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสามารถน าองค์ความรู้ไปเพ่ิม
โอกาสมูลค่าให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 
       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
              สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยปัจจุบันประสบกับ
ปัญหาในการพัฒนาประเทศ อันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากร รวมถึงวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบกับสภาพสังคม
ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองและให้
ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น หลักสูตรจึงพยายามสอดแทรก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้นคุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นการจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับ
จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล รวมถึงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งกล้าตัดสินใจ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องไว้ในหลักสูตร อันเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูกก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดแนวทางในการให้บริการภาครัฐ 
โดยให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วน
ราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อกระสานงานระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับการให้บริการภาครัฐสมัยใหม่ที่มุ่ งเน้นการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
วัฒนธรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกาภิวัตน์ในการบริหารงานภาครัฐให้มีความเจริญก้าวหน้าในการบริหาร
จัดการงานสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณ์ในข้อ 11 สามารถสรุปได้ว่าประเด็นส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาก าลังเผชิญ
คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพและ          
ความน่าสนใจของรายวิชาที่สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนต้องการเข้ามาศึกษา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2564 จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ            
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการบริหาร
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพให้แก่
บัณฑิตผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
ท างานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติงานทั้งในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (Module) 
โดยบูรณาการรายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้จากการเรียนไปบูรณาการกับการท างานใน
สถานประกอบการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ การก าหนดปัญหาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล การสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการ
แก้ปัญหาได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบูรณาการภายใน และบูรณาการระหว่างกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้น า
องค์ความรู้และประสบการณ์ ที่ ได้ มาบู รณ าการเพ่ือท าโครงงาน  (Project) และการวิจั ย               
(Research) นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังค านึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปรับตัวภายใต้ความขัดแย้งในสังคมได้ และก าหนดให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าวได้ จึงก าหนดให้
เนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาเฉพาะสะท้อนองค์ความรู้ 5 กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ กลุ่มองค์ความรู้
ด้านองค์การและการจัดการ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มองค์ความรู้ด้าน
การคลังและงบประมาณ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้างต้น 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมีทักษะวิชาชีพ 
บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นคลังปัญญาของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยหลักสูตรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคดิจิทัลตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
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สร้างนักศึกษาให้ท าประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่หลักสูตรจัดท าขึ้น        
การเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เน้นการเรียนรู้ ทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ และน าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์งานวิจัยสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือใช้แก้ปัญหา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
             โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
              1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
              2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
              3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เพ่ือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารณะสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น    

 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร   
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ยะลา ผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการสาธารณะสมัยใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการน า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์การ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้าง
ประสบการณ์การท างานของนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและความร่วมมือระหว่าง
หลักสูตรกับสถานประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนไปปฏิบัติงานจริง 
       ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเกิดประโยชน์กับการ
บริหารหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ก าหนดกรอบกติกาให้หลักสูตรวางแผนปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
และชัดเจน จึงเห็นชอบปรบัปรุงหลักสูตร ภายในรอบ 5 ปี 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีสมรรถนะเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การประเมินผลโครงการ และการบริหารงานบุคคลทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสมรรถนะด้านการบริหารงานท้องถิ่นที่  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล 

     1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี  

 
 1.4  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
2 มีความรู้ทักษะในการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การเขียน และการประเมินโครงการ 
3 มีความรู้ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารงานท้องถิ่น 
4 เป็นนักบริหารจัดการงานสาธารณะที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนได ้
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบท
ข อ งสั ง ค ม  แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ศึกษาแนวโน้มสภาวะการณ์มีงานท าใน
อนาคต  และบริบททางสั งคมที่ มี ผลต่ อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
2. ส ารวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3. ส ารวจคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
4.ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ใน
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
5. ออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามบริบทและ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ งสั ง ค ม ต่ อ บั ณ ฑิ ต             
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 

1. เอกสารแนวคิด ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานผลการศึกษาความ
ต้ อ งก า รจ า เป็ น แ ล ะก าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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(ต่อ) 
 

แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. เตรียมความพร้อมใน
การเสริมสร้างสมรรถนะ
ท า งด้ า น รั ฐ ป ระ ศ าส น
ศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ด้ า น             
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่
บัณฑิต 
 
 
 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาเพื่อให้
บัณ ฑิ ตมี สมรรถนะที่ โดดเด่ นตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท า ง า น  ( Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE)  เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาเกิดทักษะที่จ าเป็นในการท างานใน
อนาคตโดยแต่ละชุดวิชา (ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 
3) จะส่ งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ  ณ  สถาน
ประกอบการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ที่เรียนและให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาในชั้น
ปีที่  4 ภาคเรียนที่  1 (รวมระยะเวลาอยู่ใน 
สถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
ระยะเวลาในการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร)
เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์และ          
สหกิจศึกษา 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท า ง า น  ( Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) 
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะทางวิชาการที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่ม  
องค์ความรู ้

1. จ านวนชุดวิชา (Module) 
ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อทักษะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา  
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้และ
สถานประกอบการที่ท าความ
ร่วมมือกับหลักสูตรเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์
และสหกิจศึกษา 
4. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Cooperative 
and Work Integrated 
Education: CWIE) 
5. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการที่
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ ทางด้ าน           
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ร า ย วิ ช าที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

9 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
           ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกตมิีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ีการจัดการเรียนการสอน  
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
           ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
           ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 ขาดทักษะการปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
 2.3.2 ขาดทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 2.3.3 ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีทีจ่ าเป็นต่อการเรียน 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 
 2.4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยค าสั่งมหาวิทยาลัย และ/หรือรวมถึงการวางระบบ

อาจารย์ผู้ช่วยงาน ซึ่ งหลักสูตรมอบหมายงานเพ่ิมเติม โดยท างานประสานงานกับคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา ตลอดจนการแนะแนว ก ากับ ดูแล 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2.4.3 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน และชุมนุมภายในหลักสูตร เพ่ือขับเคลื่อน    
การท างาน การให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาทั้งในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
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          2.4.4 ส่งเสริมการจัดอบรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
แรกเข้าให้มีความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
 2.4.5 จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในระหว่าง
เรียนแบบหลากหลายตามความเหมาะสมกับผู้เรียน และชั้นปี รวมทั้งน าไปบูรณาการกับกิจกรรม  
การเรียนการสอนในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา
ของหลักสูตร 
 2.4.6 กรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดกิจกรรมโปรแกรมซ่อมเสริมเป็นระยะๆ  และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว  
 2.4.7 จัดรายวิชาและจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับการเรียนและการท างาน 
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับ/ชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ระดับปริญญาตรี      
ชั้นปีที่ 1 160 160 160 160 160 
ชั้นปีที่ 2 - 160 160 160 160 
ชั้นปีที่ 3 - - 160 160 160 
ชั้นปีที่ 4 - - - 160 160 

รวม 160 320 480 640 640 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 160 160 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
คนละ 8 ,500 บาท  ต่ อ  
ภาคการศึกษา  2,720,000 5,440,000 8,160,000 10,880,000 10,880,000 
เงิน อุดหนุนจากรัฐบาล    
คนละ 700 บาทต่อปี 112,000 224,000 336,000 448,000 448,000 

รวมรายรับ 2,832,000 5,664,000 8,496,000 11,328,000 11,328,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ40  1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 40  1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 

รวม 2,832,000 5,664,000 8,496,000 11,328,000 11,328,000 
จ านวนนักศึกษา 160 320 480 640 640 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 
2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  

           ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลักสูตร 
           3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
           3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     15  หน่วยกิ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 
      หรือ    

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
      หรือ    

      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 
      หรือ    

      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า          84 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน             15 หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า            69 หน่วยกิต 

          2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ             48 หน่วยกิต 

          2.2.2 เฉพาะด้านเลือก                         ไม่น้อยกว่า                 15    หน่วยกิต 
          2.2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
   3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ดังนี้   

                                                 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
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 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and  Learning Development  
5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      2(1-2-3) 
 Technology and Media Literacy 

 
 

 2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า           3                      หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and  Writing Skills 

 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

 
 

 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                        ไม่น้อยกว่า           6             
 

หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                                  3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

 
  2) วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Information Technology for  Presentation  
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
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 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 
 

 Mathematics in Daily Life  
5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of  Life Development  
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  Development  
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
5100126 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
   
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                 ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                                    3 หน่วยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  

 
 

 

2) วิชาเลือก                                                     3 
 

หน่วยกิต 
5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
5100131 สังคมภิวัตน์* 

Socialization 
3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  15 หน่วยกิต 

12137101  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์          3(3-0-6) 
Introduction to Political Science             

12137102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์         3(3-0-6) 
  Introduction to Public  Administration 

  12137103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย              3(3-0-6) 
  Introduction to Jurisprudence and Thai Constitution 

12137104     การบริหารการคลังและงบประมาณ           3(3-0-6) 
Fiscal and Budgeting Administration 

  12137105     การบริหารราชการยุคดิจิทัล                 3(3-0-6) 
Public Administration in Digital Age 

 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 69   หน่วยกิต 

      2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า 48   หน่วยกิต 
  32137206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                         6(4-4-10) 
  Public Policy and Planning 
  32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                        6(4-4-10) 

           Strategic Human Resource Management 

 
 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ        ไม่น้อยกว่า                  3 
 

หน่วยกิต 
 1) คณะครุศาสตร ์                                            3 หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama The Nine 

 
 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    3 หน่วยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways 

 
 

 3) คณะวิทยาการจัดการ                                     3 หน่วยกิต 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs 

 
 

 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            3 หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Science for Community 
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  32137308 การบริหารปกครองท้องถิ่น                                  6 (4-4-10)
                    Local Administration 
  12137109   องค์การและพฤติกรรมองค์การ                        3(3-0-6) 
  Organization and Organization Behavior 

12137110 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน*          3(3-0-6) 
Innovation for Public and Private Sector Management 

12137111 จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล*                        3(3-0-6) 
Ethics Accountability and Good Governance 

  12137212 กฎหมายปกครองส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 
Administrative  Laws for  Public  Administration   

12137213 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการข้อมูล              3(2-2-5) 
Software Packages for Data Management 

12137214 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(2-2-5) 
Statistics and Data  Analysis of Public Administration  

12137315 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์         3(2-2-5) 
Research Methodology in Public Administration     

  12137316 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์                3(2-2-5) 
Strategic Planning and Management  

  12137417 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย          3(2-2-5) 
Thai Bureaucratic Procedures 

12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการจัดการความขัดแย้งชายแดนใต้         3(2-2-5) 
                   Strategic Area Development and Conflict Management  

in Southern Border 
 

   2.2.2 เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 
           เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
           กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น         

12137219 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง          3(3-0-6) 
Self-Management of Local Community  

  12137220 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น           3(3-0-6) 
   Local  Community  Enterprise  Management 
  12137221  การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน        3(3-0-6) 
                     Sustainable Local Tourism Management 
  12137322  การจัดการเมืองสมัยใหม่           3(3-0-6) 

                                                 

หมายเหตุ   หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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                     Urban Management in New Era 
12137323  กฎหมายส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น         3(3-0-6) 

Laws for Local Administration  
 

          กลุ่มวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
12137224 การจัดการผลการปฏิบัติงาน          3(3-0-6) 

Performance  Management      
12137225  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง         3(3-0-6) 

Leadership and Change Management 
  12137326      การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ           3(3-0-6)        
                     Quality Management in Public Sector 
 12137327 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ          3(3-0-6) 

Disaster and Crisis Management 
 12137328 การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล          3(3-0-6) 
  Office Management in Digital Age 

12137329 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์         3(3-0-6) 
Labor Law and Labor Relations  
 

          กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 
12137230 การเมืองการปกครองไทย           3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
  12137231  ประชาสังคมและการมีสวนรวมภาคประชาชน         3(3-0-6) 
                     Civil Society and People’s Participation 
  12137332  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย           3(3-0-6)  

Human Rights in Thai Society 
 12137333 พลเมืองเข้มแข็ง             3(3-0-6) 
   Active Citizen 

12137334 การเมืองการปกครองและความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน      3(3-0-6) 
Politics and Government and Cooperation of ASEAN Countries 
 

          กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการคลังสาธารณะ 
  12137335 นโยบายสวัสดิการสังคม               3(3-0-6) 

Social Welfare Policy 
  12137336 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม                   3(3-0-6)  

Economic and Social Policy 
  12137337   การบริหารการคลังและการงบประมาณทองถิ่น        3(3-0-6) 

Local Public Finance and Budgeting 
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  12137338 การตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ          3(3-0-6) 
Marketing in Public Sector 

  12137339   ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ                           3(3-0-6) 
Entrepreneurship in Public Sector and Public Service Delivery 
 

   2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
12137340 
 

การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
   Cooperative Education Preparation in Public Administration 

  1(1-0-2)      

 และ  
12137441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                                   

Professional Experience in Public Administration           
    5(450) 

    หรือ  
12137442 
 

   สหกิจศึกษาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
   Cooperative Education in Public Administration 

    6(600) 

 

          ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต              

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 12137101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 

12137102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
              รัฐประศาสนศาสตร์   

3(3-0-6) 

12137103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ           
              รัฐธรรมนูญไทย                             

3(3-0-6) 

12137105 การบริหารราชการยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
รวม 18  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 12137104 การบริหารการคลังและงบประมาณ   3(3-0-6) 

12137109  องค์การและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
12137110 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
12137111 จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้าง  
              ธรรมาภิบาล  

3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 12137212 กฎหมายปกครองส าหรับ 

              รัฐประศาสนศาสตร์ 
3(3-0-6) 

12137213 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการ 
               ข้อมูล  

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเลือก  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกติ 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 32137206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 6 (4-4-10) 

12137214 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
              รัฐประศาสนศาสตร์    

 3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  6(4-4-10) 

12137315 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 32137308 การบริหารปกครองท้องถิ่น  6(4-4-10) 
 12137316 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์  3(2-2-5) 
 12137417 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย   3(2-2-5) 
 12137340  การเตรียมสหกิจศึกษาทาง                

              รัฐประศาสนศาสนศาสตร์   
1(1-0-2)      

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 12137441  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
              รัฐประศาสนศาสตร์         

5(450) 

หรือ  
12137442 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์   
(ผู้เรียนต้องเรียนผ่านวิชาเตรียมสหกิจศึกษามาก่อน) 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ 
              จัดการความขัดแย้งชายแดนใต้ 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

1.1) บังคับเรียน  12 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication  
            ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิดและการสื่อสาร 

ทักษะ การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิด เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่าน
บทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 

            Language and Communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication 
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for both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 

 
 5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)       
 Thai for Communication  
            ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่อ งมือในการสื่อสาร         

ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

            Significance of Thai language as communication tools, 
practice of language  in daily life use in listening, speaking, reading 
and writing, use of language in formal and information 
communication, conducting informative presentation, giving 
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem 
conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society 

 
 

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

           Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
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5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
          การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารในชีวิตประจ าวัน  ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ และส านวนการทั กทาย การแนะน าตั ว เอง/ผู้ อ่ืน             
การสอบถามข้อมูลเบื้ องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก           
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 
 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network 
           การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ

การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

          Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน             
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา         
การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ  
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น      
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools and resources for 
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communicative study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 
 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

           Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
           การรู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการ
ได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่ายๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

           Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 
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 1.2) วิชาเลือก                                  ไม่น้อยกว่า     3       หน่วยกิต 
   

  รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)       

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
           การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส  

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากสื่อต่างๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

           Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development 
           การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่าน

และเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
           Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
     การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์          

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
            การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์          

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
            Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 

basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต             ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
     2.1) วิชาบังคับ                                       3 หน่วยกิต 
   

   รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Well-being  
           การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่าน
ฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

           Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life  
           พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม 
สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้    
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

           Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for living, human organ 
systems, heredity, chemical use in daily life, using microorganism in 
food industries, agricultural and industrial production 
managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
     2.2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6)       

 Information Technology for Presentation  



28 

28 
 

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

            Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life  
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics 
in using information system and security system 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
            หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย    

การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
            หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพ่ือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและ
การเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

            Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise selection and playing sports 
for healthiness, sportsmanship 
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5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
            กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ       

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ     
การเป็นผู้น า 

            Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society, injury prevention from sports 
and basic first aid, utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games, personality development promoting 
leadership 
 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  
            ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้ านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริ
เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

            King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth     
           การพัฒนาทักษะการเรียนรู้   เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และ

สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้              
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหารจัดการ
และภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบ
ธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน      
ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

           Development of learning, understanding and valuing lives, 
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society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care for 
others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing 
and communication 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
            ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

            Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups work and teamwork, living 
skills 
 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3) 
 Step to the World  
            การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม     

ใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียน
ประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารใน
ส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการน าเสนอ     
การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างานเป็นทีม และการมี
จิตสาธารณะ 

            Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone 
of speaking, vocabularies and expressions for work practice  
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5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
            ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที ่  
สมบูรณอันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

            Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 
 

5100126 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์        
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

           Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 
 

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
              ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับ   
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ      
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย และ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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            Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
              เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ         

มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ     
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต
และการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

             Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 
 

 3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก              ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
     3.1) วิชาบังคับ                                             3 หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
              ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ

เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและ      
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

              Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of peace 
and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, resolving 
conflict with peace, social activity for peace promotion, public consciousness 
and responsibility towards multiculture society, living together in democratic 
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society, rights prevention guidelines 
 

     3.2) วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า              3 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6)       
 Life Skill for Society  
           ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว

ในศตวรรษที่  21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ        
การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนา             
จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

            Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in 
the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
 

5100131 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-3) 
 Socialization  
       ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสั งคมโลก กระแส โลกาภิ วัตน์  ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ  ที่ ส่ งผลต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

           Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 
 

 4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ            ไม่น้อยกว่า             3 หน่วยกิต 
     4.1 ) คณะครุศาสตร์                                                3 หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9  
       ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง       

สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง 
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            Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 
teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long 
learning, modern teachers, volunteering, civil duties 
 

     4.2 ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      3 หน่วยกิต 
   
 รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways  
           พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น              

อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  
วัฒนธรรม ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

           Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, 
local community culture and southern border identity: food , dress, 
local textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 
 

     4.3 ) คณะวิทยาการจัดการ                                        3 หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)       
 Young Enterpreneurs   
       ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย

ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาส
ในการเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย       
การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ 
แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

           Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
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guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws 
 

     4.4 ) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            3 หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       
 Science for Community  
           ความรู้  ความส าคัญ  ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

           Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  15 หน่วยกิต 
    
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

12137101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 
Introduction to Political Science 
  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน  แนวคิดเรื่องรัฐ อ านาจอธิปไตย  รูปแบบการปกครอง  
ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 
           Scope and methods of political science; the relationship 
between political science and other fields; concepts of state, 
sovereignty; types of government; political idealism;  political 
institutions; political process; political culture; political relations 
between the state and people; brief international relations  
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12137102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                3(3-0-6) 

Introduction to Public  Administration 
ความหมาย   พั ฒ น าการ  ขอบ ข่ าย   แน วความคิ ด  ท ฤษ ฎี ท าง                  

รัฐประศาสนศาสตร์  ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  
นโยบายสาธารณะและการวางแผน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ            
การจัดการภาครัฐแนวใหม่  การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและ
กระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ การบริการสาธารณะแนวใหม่ 

     Meaning, development, scope, concepts, theories of public 
administration; relationship between public administration and other 
fields; public policy and planning; public human resource 
management; new public management; public finance and budget; 
organization and administration in public sector; new public services 

 
 12137103  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย      3(3-0-6) 
               Introduction to Jurisprudence and Thai Constitution     
                     แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย  การจัดท า    

การใช้  การยกเลิก และการตีความของกฎหมาย  กระบวนการยุติธรรมและ
ขอบเขตที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หลักการ 
วัตถุประสงค์ ประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติและการเกิดขึ้นของ
รัฐธรรมนูญไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง สถาบันทางสังคม    
ต่าง ๆ กับสิทธิ เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ   

Concepts, meaning, characteristics, types, and hierarchy of law; 
preparation, application, cancellation and interpretation of the law; 
the scope of justice and law enforcement including concepts and 
theories of constitution, principles, objective and types of 
constitutional law; history and the emergence of Thai constitution; 
relationship between political institutions, social institutions; rights, 
and freedom of person under the constitution 

 
12137104     การบริหารการคลังและงบประมาณ          3(3-0-6) 

Fiscal and Budgeting Administration 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ  

แนวคิดทฤษฎีการคลังสาธารณะ นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน  รายรับของรัฐ  ภาษีอากร รายจ่ายสาธารณะ  หนี้สาธารณะ ระบบ
งบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและ
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กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิ เคราะห์ งบประมาณ  ปัญหา
การงบประมาณและการคลังของประเทศไทย  การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ  
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน  การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ การ
คลังท้องถิ่นและการคลังรัฐวิสาหกิจ  การปฏิรูประบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    

General knowledge of public finance; the role of the state in 
the economy; concept of public finance theories; economic policy, 
fiscal policy, monetary policy; state revenues; taxes; public 
expenditures, public debt; budgeting system; strategic performance-
oriented budgeting system; budgetary policies and procedures; 
techniques and budget analysis; Thailand's budget and fiscal 
problems; financial management of government organizations; 
financial resource management; government income and expenditure 
management; local finance and state enterprise finance; reform of the 
public finance and finance system to the electronic system (GFMIS) 

 
12137105 การบริหารราชการยุคดิจิทัล         3(3-0-6) 

Public Administration in Digital Age  
แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย โครงสร้าง 

บทบาท  ความสัมพันธ์และปัญหาของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ระบบสารสนเทศภาครัฐ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการภาครัฐ   

Concepts, theories, and evolution of Thai public 
administration; structures, roles, relationships and problems of central 
government administration, region, local area; relationship between 
government, private sector and civil society; public administration with 
participation; digital government transformation; government 
information center; government information systems; big data 
management to raise the level of service in the government sector 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
      2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ           ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
32137206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                            6(4-4-10) 
  Public Policy and Planning 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ  
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ   การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ  
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ ประเภทของแผน   กระบวนการ
วางแผน  การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ โครงการและวงจรของโครงการ 
การบริหารและการควบคุมโครงการ การประเมินโครงการ ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผน 
เขียนและประเมินโครงการ 

General knowledge of public policy; public policy type; public 
policy analysis; public policy model; public policy formulation; public  
policy implementation; public policy assessment; relationship 
between policy,  plan and project; types of plan; planning process; 
public strategic management planning; project and project cycle; 
project management and control; project evaluation; practice of plans 
formulation, projects writing and evaluation 

 
32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                      6(4-4-10) 
           Strategic Human Resource Management 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรา
ก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวแบบและบทบาทใหม่ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์       
กลยุทธ์มุ่งผลปฏิบัติงานระดับสูง กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การ
สร้างความผูกพันในงาน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก 

Concepts and theories of human resource management; 
manpower planning, recruiting and selection; human resource 
development; compensation management; performance appraisal; 
models and new roles in human resource management; strategic 
management concept; human capital management strategy; high 
performance strategy; human resource development strategy; work 
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engagement strategy; the application of human resource management 
knowledge for the survival of the organization among changing of 
internal and external environments 

 
32137308 การบริหารปกครองท้องถิ่น              6(4-4-10) 
  Local Administration 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจและการ
ถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ รูปแบบการปกครองท้องถิ่น การบริหารงานท้องถิ่น 
การวางแผนและการบริหารโครงการท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การ
บริหารการคลังท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นหรือฝึก
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

Concepts and theories of local government; decentralization 
and transfer of mission and authority; form of local government; local, 
administration; local project planning and management; local 
personnel management; local finance administration; public services 
in accordance with the authority of the local government organization; 
local public service management innovation; public participation in 
local administration; case studies of local administration or practice in 
local government organizations in the area 

 
12137109   องค์การและพฤติกรรมองค์การ                       3(3-0-6) 
  Organization and Organization Behavior 

ความหมายขององค์การ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์
องค์การในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โครงสร้างองค์การ รูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ กระบวนการจัดการ 
แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง แนวคิดทางการบริหารเพ่ือพัฒนาองค์การ     
กลยุทธ์เพ่ือการอยู่รอดขององค์การ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสาร 
แรงจูงใจ การตัดสินใจ การเมือง การจัดการความขัดแย้ง และกลุ่มภายในองค์การ 
ตลอดจนการน าพฤติกรรมองค์การมาใช้ในการบริหารพัฒนาองค์การ  

Meaning of organization; evolution of organizational theories; 
organization analysis on macro and micro level; structures of 
organization; models of organizational structures; organizational 
effectiveness and efficiency; management process; concepts of 
change management; concept of development administration; 
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stability strategy of organization; leadership; organizational culture; 
communication; motivation;  decision;  politics,  conflict management 
and groups in the organization as well as organizational behavior 
implementation for organizational development  administration 

 
12137110 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน        3(3-0-6) 

Innovation for Public and Private Sector Management 
แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและเอกชน  การบริการสาธารณะ

และธุรกิจของเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน  การประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การตลาดส าหรับ
ภาครัฐ การจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคมของรัฐบาล  นวัตกรรมและเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ของผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน การจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และพัฒนาการให้บริการไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม  

Concepts of theories on public and private management; 
public service and private businesses including the public sector 
cooperation between the public and private sectors; partnerships 
between the public and private sectors; government marketing; 
government social enterprise management; innovations and modern 
management techniques of public and private entrepreneurs; 
knowledge management to create innovation,  application of 
innovation and develop services to an innovative organization 

 
12137111 จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล*                     3(3-0-6) 

Ethics Accountability and Good Governance 
ทฤษฎี  แนวคิดของจริยธรรม  โครงสร้างพ้ืนฐานทางจริยธรรม  ประเภท

ของจริยธรรมในบริบทการบริหารงานภาครัฐ จริยธรรมทางการปกครอง  จริยธรรม
ทางการเมือง  และจริยธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมตามรอยพระ      
ยุคลบาท  ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการพัฒนาจริยธรรม  แนวคิดความ
โปร่งใส การตรวจสอบ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
ความส าคัญ และบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน   
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน  

Theories and concepts of ethics; fundamental of ethics; type 
of ethics in the context of public administration; political and 

                                                 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เป็นอตัลักษณ์ของหลักสูตร 
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administrative ethics; ethics in philosophy of sufficiency economy; 
ethical issues in Thai community and morality contribution; concepts 
of good governance and  accountability including participation on 
good governance; importance and the context contributing the 
concept of good governance in all sectors of society, especially 
mechanism to contribute good governance of public sector, private 
sector and people forum 

 
12137212 กฎหมายปกครองส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 

Administrative  Laws for  Public  Administration   
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะ ประเภท ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และ

การตีความกฎหมายปกครองในบริบทของระบอบการปกครองของไทย การบริการ
สาธารณะ นิติกรรมทางปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชน สิทธิระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐ การกระท าทางปกครอง  ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ลักษณะคดีปกครอง  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน           
 Concepts, theories, characteristics types, and sources of 
administrative law; application and interpretation of administrative law 
in the context of Thai government; public service; legal transaction; 
the relationship between public organizations; rights between private 
and public sector; administrative actions; liability for wrongful act of 
officials; characteristics of administrative cases; the administrative 
procedure act as well as the relationship between the government 
agencies, state and people 
 

12137213 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการข้อมูล       3(2-2-5) 
Software Packages for Data Management 

แนวคิดในการจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล  โปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในการ
จัดการข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึก
ปฏิบัติโปรแกรมส าหรับ      การจัดการฐานข้อมูลและสถิติพ้ืนฐาน โปรแกรม
ส าหรับการน าเสนอ แอพพลิเคชั่นในการจัดการระบบส านักงานให้มีประสิทธิภาพ    

Concepts of data management; big data management; 
computer technology application for data management; popular 
software packages for data management; selection of essential 
software packages for operation; software packages training for data 
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management and basic statistic; software packages for presentation; 
application for efficiency office management 

 
12137214 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5) 

Statistics and Data  Analysis of Public Administration  
หลักเบื้องต้นของสถิติการวิจัยเกี่ยวกับความน่าจะเป็น   การวัดแนวโน้ม   

เข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การจัดท าแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูล        
การค านวณค่าสถิติเบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือน าเสนอรายงานข้อมูลทางสถิติ 

Fundamental of research statistics and probability; the 
measurement of central tendency; measurement distribution; 
estimation and hypothesis testing; file creating; checking and change 
of data management; basic statistics calculation; data processing and 
data analysis through software packages for statistics data report 

 
12137315 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(2-2-5) 

Research Methodology in Public Administration     
 ความหมายและประ เภทของการวิ จั ยท างรั ฐป ระศาสนศาสตร์ 
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และวิจัยแบบผสมผสาน การออกแบบการ
วิจัย  การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การแปลผล
และการอ่านผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย  รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยทุกข้ันตอน 

Meaning and type of research in public administration; 
quantitative, qualitative and mixed methods research  processes; 
research design; statistics software packages for research; research 
interpretation; research writing  and  practice of  the  research 
proposal including  training research process   

 
12137316 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์               3(2-2-5) 

Strategic Planning and Management  
แนวคิด กระบวนการ และเทคนิ คการบริหารภาครัฐ เชิ งกลยุทธ์            

การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การควบคุมเชิ งกลยุทธ์            
การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารภาครัฐเ พ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของการแข่งขัน กรณีศึกษาการวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เป็นอตัลักษณ์ของหลักสูตร 
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              Concept, process and techniques in strategic management of  
public sector; strategic planning; strategic implementation; strategic 
control; application of strategic management in public sector to 
increase potentiality competition; case study of strategic planning in 
public sector 
 

12137417 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย         3(2-2-5) 
Thai Bureaucratic Procedures 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการในการปฏิบัติราชการไทย  ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานพัสดุ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ ระเบียบในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

Concepts, theories and process in Thai bureaucratic; 
government administration regulations; civil service regulations; 
regulations of the office of the prime minister on procurement; 
regulations of the office of the prime minister on correspondence; 
essential skills for correspondence; good governance regulations and 
administrative procedure 
 

12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่และการจัดการความขัดแย้งชายแดนใต้    3(2-2-5) 
                  Strategic Area Development and Conflict Management  

in Southern Border 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในพ้ืนที่ บทบาทของหน่วยงานรัฐ     

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หุ้นส่วนในการพัฒนา     
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และ
กลไกการจัดการความขัดแย้ง สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนใต้
ของไทย กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

Concept of strategic development in the area; roles of 
government agencies about area development in accordance with the 
national strategy; development partners in accordance with public, 
private sectors, civil society and local communities; concepts, models 
and mechanisms for conflicts management; conflict situation in the 
southern border areas of Thailand; processes to resolve problems in a 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เป็นอตัลักษณ์ของหลักสูตร 
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peaceful; knowledge transferring through a seminar process to 
exchange ideas properly 

 

2.2.2 เฉพาะด้านเลือก             ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
                  เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

         กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น         
12137219    ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง         3(3-0-6) 

Self-Management of Local Community 
ความรู้พ้ืนฐาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่น กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง นวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
การสร้างภาคีเครือข่ายชุมชน ท้องที่ และท้องถิ่น  

Fundamental, concepts and theories of local community self-
management; process of local community self-management; 
guidelines of development to contribute local community self-
management; local community self-management innovation; creation 
of  partners and network of local community   

 
  12137220 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น          3(3-0-6) 
   Local  Community  Enterprise  Management 

แนวคิด  ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบและประเภทของวิสาหกิจชุมชน 
กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน   การน านโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจไป
ปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
และการพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน  ปัญหาและแนวทางการพัฒนา กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น  
           Concepts, meaning, importance,  models and types of 
community enterprise; strategies for community enterprises 
management; the economic policy implementation to the local 
government organization; economic development for local 
communities and development of community enterprise strengths; 
factors contributing to the success of the community enterprise, 
problems and suggestions; case studies of local community enterprise 

 
  12137221  การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน       3(3-0-6) 
                     Sustainable Local Tourism Management 
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ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวท้องถิ่น  นโยบายรัฐเกี่ยวกับ         
การบริหารจัดการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยว บทบาทของท้องถิ่นและชุมชนต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว วิเคราะห์
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น การวางแผนและการวางกลยุทธ์การจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
            Fundamental knowledge of local tourism; state policy on 
tourism management; local tourism situation; tourism management 
model; local and community roles in tourism management; local 
tourism potential analysis; planning and strategic for sustainable 
tourism management to promote the local economy 
 

  12137322  การจัดการเมืองสมัยใหม่          3(3-0-6) 
                     Urban Management in New Era 

ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเมือง การพัฒนาของเมือง 
บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา  สิ่งแวดล้อม           
การผังเมือง การจัดบริการสาธารณะ เมืองต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ นโยบายของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ปัญหาอันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง
และทิศทางการพัฒนาเมือง การศึกษาประสบการณ์การจัดการเมือง และมหานคร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Meaning and theories of urban management; urban 
development; role of urban in political, economic, education 
environment development; town planning; public services; model city; 
smart city; government policy involves the urban development; the 
problem analysis due to the trend and growth of the city; field studies 
in urban management and metropolitan in Thailand and other 
countries  

 
 12137323  กฎหมายส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น        3(3-0-6) 

Laws for Local Administration 
กฎหมายส าคัญส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น อาทิ กฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วย
วิธีการบริหารการคลังพัสดุ  
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Important laws for local administration, such as the law on 
establishment of local government organizations; law on 
decentralization to local government organizations; local personnel 
administrative law; law on the election of member of council or local 
administrators; law on people participation; law on local public 
service; fiscal and parcel regulations  

 
          กลุ่มวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

12137224 การจัดการผลการปฏิบัติงาน         3(3-0-6) 
Performance  Management      

ความหมาย แนวคิด  และความส าคัญของจัดการผลการปฏิบัติงาน  
ลักษณะการจัดการ      ผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล   เครื่องมือในการจัดการผล
การปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือ เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ 
การก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน  และการน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

  Meaning, concepts and importance of management 
performance, effective performance management, accurate and 
reliable means for manager, performance of modern management 
techniques, determining a measure of performance,  performance 
management process involves planning the operation, evaluation 
practice track and improve performance and bringing the results of the 
evaluation to the performance of the organization effectively; ethics in 
the performance appraisal 

 
12137225  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง        3(3-0-6) 

Leadership and Change Management 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า คุณลักษณะของผู้น า บทบาทหน้าที่และ

ความสามารถของผู้น า ประเภทของผู้น า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น า บทบาทของผู้น าในการวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารใน
องค์การ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การพัฒนาความเป็นผู้น า การประเมิน
ภาวะผู้น า แนวคิด หลักการส าคัญของจัดการการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าในการบริหารองค์การและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
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Concepts, theories of leadership; characteristics of leaders; role 
and the capability of leaders, types of leaders, success factors in 
enhancing leadership; roles of leaders in planning, decision making, 
communication in organizations and creating work motivation; 
leadership development; leadership assessment; key concepts of 
change management; change management strategy; leadership roles 
in organizational management and change management 

 
12137326      การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ         3(3-0-6)        
                    Quality Management in Public Sector 

ความหมาย แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การสรางคุณภาพ    
การจัดการทั่วทั้งองคการ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ การประกัน
คุณภาพในตางประเทศและในประเทศไทย พัฒนาการของการจัดการคุณภาพ
ภาครัฐ กระบวนการจัดการคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการคุณภาพ
โดยรวมทั้ง  องคกร ระบบรางวัลคุณภาพขององคการและอ่ืน ๆ และระบบ         
การจัดการมาตรฐานสากล การควบคุมคุณภาพ  

Meaning, basic concepts of quality management; quality 
creation; management throughout the organization, quality control 
and quality assurance, quality assurance in Thailand and abroad, 
development of public quality management, quality management 
process, techniques and tools of quality management of organization, 
reward system of the organization and others and standard 
management systems international, quality control 

 
12137327 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ        3(3-0-6) 

Disaster and Crisis Management 
แนวคิดการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ  ประเภทของภัยพิบัติ          

การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวัง  แผนเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการใน
ภาวะวิกฤติ  การฟ้ืนฟูและเยียวยา  การเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐและภาค
สังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
            Concepts of disaster and crisis managementว  types of  
disaster risk assessment; monitorin; readiness plan; operation plan in 
crisis; rehabilitation and remedy; the capacity of government and civil 
society; community participation; the creation of network in disaster 
and crisis management; case studies in Thailand and other countries 
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12137328 การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล         3(3-0-6) 
  Office Management in Digital Age 

แนวคิดและหลักการจัดการส านักงานสมัยใหม่ การจัดองค์การส านักงาน 
การจัดการพ้ืนที่  การจัดสภาพแวดล้อม การติดต่อสื่อสารภายในส านักงาน         
การจัดการพัสดุส านักงาน การจัดการงานเอกสาร การวิเคราะห์พัฒนาระบบ      
การจัดการส านักงาน การควบคุมงานส านักงาน การจัดการส านักงานอัตโนมัติ 
แนวโน้มการจัดการส านักงานในยุคดิจิทัล 
             Concepts and principles of modern office management; 
office organization; space management; environment arrangement; 
communication within the office; parcel management in office; 
document management; the analysis and development of the office 
management system, job control in office; automatic office 
management as well as office management trends in the digital age 
 

12137329 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์        3(3-0-6) 
Labor Law and Labor Relations  

หลักการ แนวคิด ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยใน    
การท างาน การก าหนดนโยบายแรงงาน ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์  กฎหมายที่
เกี่ยวกับแรงงาน อาทิ กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย   
การประกันสังคมและกองทุนทดแทน  

Principles, concepts, and background of labor relations; safety 
at work; labor policy formulation; labor relations problems; problem 
and solutions analysis by case studies to promote employee relations; 
labor-related laws such as employment law, labor protection law, 
social security law and compensation fund 

 
          กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 

12137230 การเมืองการปกครองไทย         3(3-0-6) 
Thai Politics and Government 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
2475 วิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย  สถาบันทางการเมืองไทย 
กระบวนการทางการเมือง กลุ่มอิทธิพล การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทาง   
การเมืองของประชาชนและภาคประชาสังคม 
           Thai political development after Siamese revolution B.E.2475; 
the important political crisis in Thailand; Thailand's political 



49 

49 
 

institutions, political process; influence group; elections; and the 
political participation of the people and civil society   
 

 12137231  ประชาสังคมและการมีสวนรวมภาคประชาชน        3(3-0-6)  
                     Civil Society and People’s Participation 

ความหมาย หลักการ แนวคิดและพัฒนาการของประชาสังคมทั้งใน
ประเทศไทยและตะวันตก ปจจัยที่เอ้ือตอการเกิดประชาสังคมและการมีสวนรวม
ภาคประชาชน การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจน
บทบาทของภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาของชุมชนและการพัฒนาสังคม    
อยางยั่งยืน  

Meaning, principle, concepts and development of civil society 
in Thailand and western countries; factors that contribute to civil 
society and public sector participation; social movement since past 
until present as well as the role of civil society for solving community 
problems and sustainable social development 

 
 12137332  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย          3(3-0-6)  

Human Rights in Thai Society 
 ความหมาย แนวคิด หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสิทธิ
มนุ ษยชน ในประเทศไทย  สิ ทธิมนุ ษยชนตามบทบัญ ญั ติ ใน รัฐธรรมนูญ 
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมใหเปนไปตาม
สิทธิมนุษยชน เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ตลอดจนแนวโนมของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
 Meaning, concepts, principle of human rights; development of 
human rights in Thailand; human rights in constitution; international 
standard of human rights; legal mechanism that control in accordance 
with human rights such as human rights commission, ombudsman of 
parliament as well as trend of human rights in Thailand 
 

 12137333 พลเมอืงเข้มแข็ง                    3(3-0-6) 
   Active Citizen 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเพ่ือสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ของ
พลเมือง กระบวนการสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ การศึกษา
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของประเทศต่าง ๆ 
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           Concepts of democratic system; characteristics of citizenship 
in democratic system; concepts for strengthening of citizenship in 
democratic system; citizenship duties; awareness formulation in area’s 
ownership to the people; people’s participation processes in public 
service management; comparative of people’s participation in other 
countries 
 

12137334 การเมืองการปกครองและความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
Politics, Government and Cooperation of ASEAN Countries 

รูปแบบการเมืองการปกครอง การบริหารราชการของกลุ่มประเทศอาเซียน
เปรียบเทียบกับประเทศไทย แนวทางความร่วมมือระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 
และกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

The form of politics and government; bureaucratic 
administration of the ASEAN compared to Thailand; national 
cooperation and local level in the Association of Southeast Asian 
Nations Cooperation 

 
          กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการคลังสาธารณะ 

  12137335  นโยบายสวัสดิการสังคม              3(3-0-6) 
                     Social Welfare Policy 

หลักการ ทฤษฎี ปรัชญาเกี่ยวกับสังคมสวัสดิการ ประเภทและขอบข่ายของ
นโยบายด้านสังคม กระบวนการนโยบายสังคม ความส าคัญ องค์ประกอบของ
สวัสดิการสังคมและรัฐสวัสดิการ รูปแบบและวิธีปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและ     
รัฐสวัสดิการ ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐ สวัสดิการชุมชนและเอกชน     
ที่ เกี่ยวข้องกับครอบครัว เด็กและเยาวชน ผู้สู งอายุ  คนยากจน คนพิการ            
กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มเปราะบางในสังคม การศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนและ    
การคุ้มครองทางสังคม การประกันสังคม และบทบาทของรัฐในการสร้างสังคม
สวัสดิการที่ยั่งยืน 

Principles, theories and philosophy about welfare society; 
types and scope of social policy; social policy process; importance, 
elements of social welfare and welfare state; patterns and methods of 
social welfare and welfare state; characteristics of the social welfare of 
the state; community and private welfare related family, children and 
youth, the elderly, the poor, the disabled, marginalized people and 
vulnerable groups in society; human rights principles and social 
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protection; social security and the role of the state in creating a 
sustainable welfare society 

 
 12137336 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม                  3(3-0-6)  

Economic and Social Policy 
ทฤษฎีและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพล

ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
นโยบายเศรษฐกิจต่อการพัฒนา ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากการด าเนิน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การประเมินผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมต่อการพัฒนา นโยบายการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย 

Important theories and ideas on economic and social 
development; influence of the internal and external environment on 
economic and social development policy; economic policy for 
development; problems and solutions from economic and social 
development; policy impact assessment of economic and social on 
development; Thailand development and reform policy 

 
 12137337 การบริหารการคลังและการงบประมาณทองถิ่น       3(3-0-6) 

Local Public Finance and Budgeting 
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการคลังสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความส าคัญของระบบการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความสัมพันธ
ทางการคลังระหวางทองถิ่นกับรัฐบาลแหงชาติ ระบบเงินอุดหนุน ภาษีทองถิ่น การ
บริหารรายไดของทองถิ่น ระบบงบประมาณ วงจรงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การบริหารรายจายของทองถิ่น การ
บริหารงบประมาณที่เนนผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาทองถิ่น  

Concepts of fiscal decentralization to local governments; the 
importance of the fiscal system in local government; the fiscal 
relationship between local and national government; the system of 
subsidies; local taxes; local income administration; budgetary system; 
budget cycle; budget process of local government; local 
administration expenditure; budget administration that focuses on 
public services and local development 

 
 
 
 



52 

52 
 

  12137338 การตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ        3(3-0-6) 
Marketing in Public Sector 

ความหมายและความส าคัญของการตลาด รัฐกับเอกชน การตลาดเพ่ือ
สังคม แนวคิด เครื่องมือและวิธีการดานการตลาดเพ่ือการสรางการรับรู การเสนอ
คุณคา การโนมนาว การสรางความเขาใจ การสรางสัมพันธภาพและการสราง    
ความพึงพอใจ ระหวางภาครัฐกับผูรับบริการ ผูจัดหาบริการกับผูรับบริการ           
ตอนโยบายโครงการของรัฐ และการใหบริการสาธารณะ  

Meaning and importance of marketing; public sector and 
private; marketing for social, concept, tools and methods of marketing 
for making acknowledgement proposition, motivating, making 
understanding, making relationship and satisfaction between public 
sector and client; providers and customers to the project of 
government and the public service 

 
  12137339   ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ                         3(3-0-6) 

Entrepreneurship in Public Sector and Public Service Delivery 
 แนวคิดเกี่ ยวกับผูประกอบการ ลักษณะขององคกร การวางแผน          
การควบคุมองคการที่เกี่ยวของและกลยุทธตางๆ รวมทั้งปญหา อุปสรรคของ         
ผูประกอบการ จรรยาบรรณของการเปนผูประกอบการ การเสริมสรางความคิด    
สรางสรรค การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง แนวคิดการบริการ
สาธารณะ เทคนิคการบริการสาธารณะแนวใหม รูปแบบของการจัดท าบริการ
สาธารณะ การประเมินการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  
 Concepts of an entrepreneurship; feature of organization; 
planning, controlling related organization and strategies; problem and 
obstacle of entrepreneur; ethics of an entrepreneur; enhancement of 
creativity; negotiation and conflict management; concept of public 
services; new technique of public services; format of public service; 
public service evaluation 

 
2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                   ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 

 12137340    การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์                            1(1-0-2) 
 Cooperative  Education Preparation in Public Administration 

 หลักการ  แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ      
ที่ เกี่ยวข้อง ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์              
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
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                    Principles, concepts and process of cooperative education;
 regulations; fundamental knowledge for working; communication and  

human relations; personality development; techniques for 
presentation; report writing; ethics for working   
 

 12137441     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                        5(450) 
   Professional Experience in Public Administration 
                ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารในองค์การ  มาน าเสนอ
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
          Training of public administration in government organization,  
state enterprise and private sector by focusing on data collection, 
data analysis, administration in organizations and presentation after 
completing field experience  
 

 12137442      สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์          6(600) 
 Cooperative  Education in Public Administration 

          การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  
ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

                 Working as a temporary staff for assigned project as well as 
 report and presentation    
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
  
            ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวศิริลักษณ์ คัมภิรานนท ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รป.ด. (นโยบาย
สาธารณะ) 
ร.ม.                  (การ
บริหารรัฐกิจ) 
พบ.ม.  (การบริหาร
การเงินและการคลัง) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ.(การบริหารรัฐกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 
 

2542 
 

2540 
 

2551 
2537 

12 12 12 12 12 

2. นายมะพาริ กะมูนิง  
   อาจารย ์
  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
รป.ม (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2563 
 

2551 
 

2547 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวสุวิมล    แซ่ก่อง 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2553 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ร.ม. (การเมืองและการ
ปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชยักุล 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)      
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2543 

12 12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวศิริลักษณ์ คัมภิรานนท ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รป.ด. (นโยบาย
สาธารณะ) 
ร.ม.                  
(การบริหารรัฐกิจ) 
พบ.ม.  (การบริหาร
การเงินและการคลัง) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ.(การบริหารรัฐกิจ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 
 

2542 
 

2540 
 

2551 
2537 

12 12 12 12 12 

2. นายมะพาริ กะมูนิง 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
รป.ม (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.บ (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2563 
 

2551 
 

2547 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวสุวิมล    แซ่ก่อง 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2553 
 

2548 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ร.ม. (การเมืองและ
การปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชยักุล 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)      
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2543 

12 12 12 12 12 

6. นายปพน บุษยมาลย ์
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 
 

2549 

15 15 15 15 15 

7. นายอิทธิชัย สีด า 
   อาจารย ์
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รป.ด. (นโยบาย
สาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ)       
ศศ.ม.  
(รัฐประศาสนศาสตร์)       
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)       

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
 
 

2553 
 

2550 

15 15 15 15 15 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 
1.นายเดชรัฐ สมิศิร ิ นม.(กฎหมายมหาชน) 

พบ.ม(รัฐประศาสนศาสตร์) 
นบ.(นิติศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2555 
2526 
2547 
2520 

2. นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
M.B.A.                 
(Business Administration) 
ภ.บ.  (เภสัชศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
University of Queensland, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2542 
2535 

 
2528 

3. ดร.กิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 2552 
 บธ.ม. (การตลาด) 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2543 
2528 

4. ดร.ดาเรศ ชูยก รป.ด. (นวัตกรรมการบริหาร
จัดการรัฐกิจ) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ               
วิทยาเขตสงขลา 

2557 
 
2549 
2535 

5. นายสุชาติ อนันตะ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนาชุมชน) 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
(ส.บ.) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2540 
 

2532 
 

6. นายมะยูโซะ กูเตะ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
นบ.(นิติศาสตร์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ.(การตลาด) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2555 
2554 
2545 
2541 

7. นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2555 
2544 

8. นายนิมุ มะกาเจ กศ.บ.(การศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2520 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 การวางแผนและจัดการเตรียมการให้บัณฑิตมีความพร้อมในทุกด้านส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรได้วางกรอบแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ดังนี้  
 แนวทางที่ 1 หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ  
ทักษะ และสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาตามฐานชั้นปี 
  1.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานส านักงาน และการ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอข้อมูลหรือการน าเสนอผลงาน  
 1.2 จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ ทักษะที่จ าเป็นในด้านธุรการ และการบริหารงานเอกสาร 
 1.3 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  การมีมนุษยสัมพันธ์  การใช้ภาษา  การสื่อสารในองค์การ และการ
สื่อสารในที่สาธารณะ 
 แนวทางที่ 2 หลักสูตรจะมอบหมายงานให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในรูปแบบการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน เช่น ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามและการสังเกตหน่วย
ฝึกประสบการณ์ หรือสถานประกอบการตามข้อก าหนดระยะเวลาของการเตรียมสหกิจศึกษา หรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยทั้งนี้  หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรู้และเพ่ิมพูนทักษะด้วยตนเอง 
จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และการแนะแนวของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถตอบสนอง                      
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร  ดังนั้น  หลักสูตรได้
ก าหนดให้นักศึกษาเลือกลงวิชาใน 2 รูปแบบ คือ  
  รูปแบบที่ 1 นักศึกษาลงเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเอกชน ฯลฯ ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยฝึกที่นักศึกษาสนใจ และการท าโครงงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนเองออกฝึกประสบการณ์ โดยทั้งนี้ การท าโครงงานให้อยู่ในความเห็นชอบของ
หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และมีการแนะแนว ก ากับติดตามโครงงานจากอาจารย์ใน
หลักสูตร  
  รูปแบบที่ 2  นักศึกษาลงเรียนวิชาสหกิจศึกษา  นักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าเสริมทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน และเข้าใจต่อแนวคิดสหกิจศึกษาก่อน โดยลงเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในปีที่ 3           
ภาคการศึกษาที่ 2 และจะต้องมีผลการเรียนผ่านก่อนที่จะลงเรียนวิชาสหกิจศึกษา ปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1  โดยทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาจะต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติ ความรู้และ
ศักยภาพพร้อมที่จะปฏัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมทั้ง ยอมรับข้อสัญญาและยินยอมฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการนั้น  รวมทั้งยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการและหลักสูตรที่ร่วมกัน
ก าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาดังกล่าว 
 ส าหรับการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย่างต่อเนื่องล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา หลักสูตรมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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-  การเตรียมพร้อมทางวิชาการ 

         หลักสูตรถือเป็นหน้าที่หลักที่ต้องเตรียมให้นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาชีพ ทักษะการ
แก้ปัญหา  ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเข้าสู่อาชีพและการ
จ้างงานในอนาคต 
  -  การเตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ 

        หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะอาชีพ
ให้กับนักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
        1) หลักการสหกิจศึกษา ความส าคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาท
ของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

2) การเตรียมความพร้อมทางวิชาการในทักษะที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ตัวนักศึกษา เช่น ทักษะ
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าเสนองานได้หลากหลาย เป็นต้น 
        3) ทักษะที่ท าให้ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employ  ability)  การพัฒนาทักษะ 
อาชีพ  แนะแนวอาชีพให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และเห็นแนวทางในการจัดการตนเองให้ได้รับ
การจ้างงาน และวางแผนการพัฒนาอาชีพให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กร 

        การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หลักสูตรจะจัดให้นักศึกษามีทักษะความพร้อมในการ
ท างานในภาคการศึกษาก่อนเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จ าลองชีวิตจริงที่
นักศึกษาอาจได้พบเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือเมื่อจบการศึกษา เพ่ือเตรียมให้นักศึกษาได้เข้าใจ
ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่จะเป็นปัจจัยเสริมท าให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการเชิญวิทยากรจากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมาอบรมให้กับนักศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ  

(1) การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จ าเป็น 

(2) ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 

(3) เทคนิคการเขียนโครงการ และประเมินผล 
           (4)  เทคนิคการเขียนรายงานทางราชการ  รายงานวิชาการ และการน าเสนอข้อมูล 

(5)  วัฒนธรรมขององค์กรและข้อมูลประเภทองค์กรภาครัฐต่าง ๆ  
(6)  การใช้เครื่องใช้ส านักงานและระบบเอกสาร 
(7)  ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

               (8)  พ้ืนฐานวิชาชีพ  จิตสาธารณะ  ค่านิยมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     (9)  การลงภาคสนามส ารวจข้อมูลปัญหาและบริบท  
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 ทั้งนี้  กรณีนักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการขั้นตอนสหกิจศึกษา 
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             
ณ สถานประกอบการ  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  การนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หลักสูตรได้ก าหนดการจัด
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพ่ือพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 
และการประเมินผลจากรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา และโครงงานที่ท าร่วมกับสถานประกอบการ  
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

1) มีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน 

2) มีความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้
อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์การและสังคม
รอบข้าง 

5) มีความกล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  
6) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเน้นการสรุปความรู้เชิง

ประยุกต์ใช้ในรูปแบบการท าโครงงานเพ่ือพัฒนาองค์กร หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติในหน่วยงาน  
7) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 
4.2 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  (กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง  หรือกรณีสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย  
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การจัดท ารายงานวิจัยของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิตจัดให้มีขึ้นเพ่ือฝึกฝน            
การปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม ซึ่งก าหนดเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการบริหาร กฎหมาย   
และการเมือง ตลอดจนประเด็นสาธารณะทั้งในระดับชาติและชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจ  มีประโยชน์ต่อ
สังคมและองค์ความรู้ทางวิชาการ  โดยอยู่ภายใต้การดูแล และเห็นชอบของอาจารย์ประจ ารายวิชา 
โดยคณะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ต้องท าวิจัยโดยน าส่งชิ้นงานต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยเป็นขั้น ๆ ทั้งนี้ 
ตามเงื่อนไขข้อตกลงของอาจารย์ประจ ารายวิชา กับกลุ่มนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้   โดยมีการก ากับ
การควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

 2) สามารถท างานวิจัยเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาขององค์กร ชุมชน 
และสังคมได ้
 3) สามารถท างานเป็นทีมหรือปัจเจกบุคคลได้  
          4) สามารถอ่านแปลผลวิจัยและเขียนสรุปผลรายงานการวิจัยได้ 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
          ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
           3(2-2-5)   
 
 5.5 การเตรียมการ  
           1) มอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้ค าแนะน านักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม             
ตามกรอบแนวทางการเรียนการสอน 
 2) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า และ
ประมวลผลในระดับกลุ่ม และรายบุคคล 
 3) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาก าหนดตารางการให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า 
  4) นักศึกษาน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ผ   ้สอนรายวิชา 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท ารายงานวิจัย 
  2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน หรือผลการวิจัย 
  3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานการวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
มีจิตอาสา  

 
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติใน
ชุมชน  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในชุมชน เรียนรู้การท างานร่วมกัน
เป็นทีม  

ประเมินจากการเข้ าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาในรายวิชา 
ในระดบัหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

 
มีภาวะผู้น า - จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้

นักศึกษาวางแผน คิด วิ เคราะห์  และ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
การสื่อสาร กล้าคิด กล้าแสดงออก และ
กล้าตัดสินใจได้ย่างเหมาะสม 

ประเมินจากบทบบาทของ
นั กศึ กษ าในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมและในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

มีทักษะการสื่อสาร 
และใช้ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
ภาษาในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นั กศึ กษ าเลื อก ใช้ เทคโน โลยี ดิ จิทั ลที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอผลงาน  

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นักศึกษาในลักษณะ
กิจกรรมฐานชั้นปี เพ่ือให้เรียนรู้เทคโนโลยี
ที่ จ า เป็ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น                        
รฐัประศาสนศาสตร์ 

ป ร ะ เมิ น จ า ก ชิ้ น ง า น ที่
มอบหมายในรายวิชาและใน
แต่ ล ะกิ จก รรม และการ
น าเสนอข้อมูลที่ สามารถ
สื่ อ ส า ร ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น              
รัฐประศาสนศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก 
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิ ใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
แล ะ เห็ น คุ ณ ค่ าภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

1) 1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการ
สอนร่วมกัน   เช่น   การเข้ า
ห้องเรียน การส่งงาน และการ
อยู่ร่วมกันในหมู่คณะตลอดจน
การแต่งกายตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 
2) เน้ น ถึ งความส าคัญ ของ
ความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้ อ เสี ย ข อ งก ารลอก เลี ย น
ผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เพ่ื อส าธารณ ะเป็ น กลุ่ ม จั ด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กร
ภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรง
เวลา  การแต่ งกายตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่ อสัตย์ ในการ
ปฏ ิบ ัต ิง าน  ห ร ือสร ้า งผล งานที ่เป ็น
ความรู ้ความสามารถของตนเองโดยไม่
แอบ อ้างหรือลอกเลี ยนแบบผลงาน   
บุคคลอ่ืน ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้ 
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
จิตอาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  เช่น 
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การ
สอนในห้องเรียน  การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ 
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ ยวกับหลั กการและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต ์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ 
ศ า ส ต ร์ ต่ า ง  ๆ  ไป ใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ  ตลอดจนการประยุกต์ ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การท า 
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดง 
ความคิดเห็นในการอภิปราย 
ในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 
 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิ เค ร าะห์ ปั ญ ห า  ป ระ เมิ น
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ ต่อตน เองและ
สังคมได ้
3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เป้ าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็น ระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการ
ท ากรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์
น าเสนอเป็ นงานเขียน และฝึก พูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

1)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ 
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ 
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 
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 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
กล้ าคิด  กล้ าแสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 

1)  จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็น
กลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม 

1 )  ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนในการ 
ร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 

 
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มี ค วามส ามารถ ใน การ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ  เก็ บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู ้เร ียน ได้ใช้
การสื ่อสารทั ้งการพูด  การฟัง  การ
เขียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคล
อ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ ผู้ เรี ย น เลื อ ก แ ล ะ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้หลากหลาย
รูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ในสถานการณ์ ที่ ต้ องใช้ การค้ น ค ว้ า  
วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูลการท ารายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
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    2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
      2.2.1  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม 
3) ปรับตัวกับความขัดแย้งใน
สังคมได ้
4 ) มี จิ ต อ า ส า แ ล ะ ส า นึ ก
สาธารณะ 
5) จัดการปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึก
ของผู้อื่น  
  

1) สอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรม  
จริยธรรมในกระบวนการเรียนการ
สอนและสนับสนุนให้จัดกิจกรรม   
กลุ่มเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวมให้แก่นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมในชั้นเรียน การมอบงาน 
การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน 
3) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
ให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากสถานการณ์และประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
4)  จัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยให้บู รณาการองค์ความรู้จาก
รายวิชากับกิจกรรมที่ท าประโยชน์
ให้แก่สังคม 
5) จัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
ให้ มี การอภิปรายแลกเปลี่ ยน ใน
ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห าด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม พร้อมเสนอแนวทางในการ
จัดการปัญหาอย่างมีเหมาะสม 
 

1) ป ร ะ เมิ น มุ ม ม อ งค ว าม
คิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา และประเมิน
พฤติกรรมของนักศึกษาจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2) ประเมินความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาจากการเข้าชั้น
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การ
ส่งงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
3) ป ร ะ เมิ น มุ ม ม อ งค ว าม
คิ ด เห็ น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
สถานการณ์และประเด็นปัญหา
ค ว าม ขั ด แ ย้ งต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
ประเมินพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มของนักศึกษา 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาของรายวิชา 
หลักสูตร คณะมหาวิทยาลัย 
และชุมชน 
5) ป ร ะ เมิ น มุ ม ม อ งค ว าม
คิ ด เห็ น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
ประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมผ่ านชิ้ น งานหรือ
กิจกรรมในชั้นเรียน 
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  2.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) เข้าใจความรู้และหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทาง    
รัฐประศาสนศาสตร์ 
2) รู้และเข้าใจธรรมเนียม กฎ 
ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ส า ข า วิ ช า                
รัฐประศาสนศาสตร์ 
3 ) ก้ า วทั น อ งค์ ค วาม รู้ ให ม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ บ ริ บ ท  แ ล ะ
แ น ว โ น้ ม ทิ ศ ท า ง ข อ ง            
รัฐประศาสนศาสตร์ 
4) ตระหนั กรู้ถึ งงานวิจัย ใน
ปั จจุ บั นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
แก้ ปั ญ ห าแล ะการต่ อ ยอด            
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า                
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วม อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน แบบมีส่วน
ร่วม แบบสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง และ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2) จัดกระบวนการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสรุป
ประเด็นส าคัญ  หรือน าเสนอผล
การศึกษา  
3) ศึกษาดูงาน/ลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
และน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับ 
4) สอนจากสถานการณ์ จริงที่ ใช้
ปัญหา กรณีศึกษา โครงงานหรือ
งานวิจัยเป็นฐาน 
5) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น ใน ส ถ า น
ประกอบการ 

1) ประเมินจากชิ้นงานหรือการ
น า เส น อ ร า ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
หรือสอบปากเปล่า 
3) ประเมินจากการทดสอบ
ย่อย สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน   
 

 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
แ ล ะ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ    
รั ฐ ป ระศ าส น ศ าส ต ร์  จ าก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

1)  จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูล แสวงหา
ค ว า ม รู้ เ พ่ื อ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 

1) ประเมินจากชิ้นงานและ 
น าเสนองานของนักศึกษา 
2) ประเมินจากข้อสอบหรือ
แบบฝึกหัด 
3) ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
ของนักศึกษา 
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(ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2) สามารถใช้ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ม าวิ เค ราะห์ ส ถาน การณ์ ที่
ซับซ้อน 
3) ได้ ใช้ความรู้  แนวคิดทาง       
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค ์

2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ 
ฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์ ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล และกลุ่ม เช่น 
การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม  
ก ารน า เส น อ ราย งาน ก ลุ่ ม แ ล ะ
รายบุคคล เป็นต้น 
3)  จัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐาน
เพ่ือให้นักศึกษาได้เสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณา
การกับการท างานทั้งในและนอกชั้น
เรียน 

4) ประเมินผลจากกิจกรรม
โค รงงาน ใน ชั้ น เรี ย น  ห รื อ
โ ค ร ง ง า น จ า ก ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง และแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม 
2) มีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่ม 
ต่าง ๆ และสามารถท างานเป็น
ทีมได ้
3) ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
ผ่ านการแสดงความ เห็ น ใน
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์  
 

1) การมอบหมายงานกลุ่มและ  
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
และงานภาคสนาม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
เน้นการท างานแบบร่วมมือกัน  
ของนักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้าง  
เสริมประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้ 
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ใ น          
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

1) ประเมินความรับผิดชอบใน 
หน้ าที่ ต่ าง ๆ  ในงานกลุ่ มที่ 
ได้รับมอบหมาย 
2) สั งเกตพฤติกรรมการเข้า 
ร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วม 
3) ประเมินจากการน าเสนอ  
รายงานเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม 
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(ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4 ) มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม ใน ก า ร
วิ เคราะห์และแก้ ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองและบริบทสังคม 
 

4)  ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ค ว า ม
รับผิดชอบ  การพัฒนาตนเอง และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมในการเรียน
การสอน 
5) ตั้ งประเด็น ให้ ฝึกแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแบบ
สะท้อนกลับ  
6)จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐ าน  และ ให้ น า เสน อแน ว
ทางแก้ ไขปัญหาที่ เหมาะสมกับ
บริบทของตนเองและกลุ่ม 

4) ประเมินความสามารถใน
การแสดงบทบาทของความ
เป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  โดยใช้
กลุ่ม เพ่ือนร่วมชั้น เรียนเป็น     
ผู้ประเมิน  
5) ประเมินจากการน าเสนอ
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
และกลุ่ม 
 

 
               2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  เพ่ื อการศึ กษ า
ค้นคว้ าความรู้ และเลื อก ใช้
รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทาง
รั ฐป ระศ าสน ศ าสต ร์ อ ย่ า ง
ห ล าก ห ล าย เห ม าะ ส ม กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2) สามารถคิดไตร่ตรองในการ
เข้าถึงข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์ 
3 ) ส าม า รถ ใช้ เค รื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืน
แ บ บ อ อ น ไล น์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1)  มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษา
สื บ ค้ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ ข้ อ มู ล จ า ก
แห ล่ งข้ อ มู ล ที่ ห ล าก ห ล าย เพ่ื อ
น าเสนอ รายงาน อภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น 
2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์การ 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับกลุ่มต่าง ๆ 
3) ส่ ง เส ริมการท างานกลุ่ ม ของ
นักศึกษาและการส่งงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 

1) ป ระ เมิ น ชิ้ น งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย   
2) ประเมินจากรูปแบบการ
น าเสนอที่ประยุกต์การใช้ 
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
หลากหลายและเหมาะสมกับ
กลุ่มต่าง ๆ 
3) ประเมินจากความสามารถ
ของนักศึกษาในการท างานผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลาย 
4) ประเมินจากการเลือกใช้
สถิติที่ เหมาะสมกับชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย 
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(ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) สามารถประยุกต์ใช้สถิติที่
เกี่ ย ว กั บ ป ร ะ เด็ น ท า ง รั ฐ
ป ระศ าสน ศ าส ต ร์ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและสร้างสรรค์  
5) สามารถสื่อสารประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้
นักศึกษาใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสน -
ศาตร ์
5) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์หรือหน้า
ชั้นเรียนและต่อสาธารณะ 
 

5)  ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ             
วัดความสามารถในการใช้
ทั ก ษ ะ ท า ง ส ถิ ติ ส า ห รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
ผลการวิจัยทางรัฐประศาสน-
ศาสตร์        
6) ประเมินจากการน าเสนอ
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก ก ารศึ ก ษ า            
ข้ อ ค้ น พ บ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ                      

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum 
Mapping)   
 
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร             
สู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

    (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
    (3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 

           (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่า               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
  3.1.2 ด้านความรู้ 

    (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
    (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
    (3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
    (4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

    (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
    (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
 

 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
       (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึง
ของตนเองและสังคมได้ 
 
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทักษะ 
       (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน ์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
 
 
 



 

79 
 

73 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   
5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบ
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา 
เฉพาะด้าน  
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
       1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
(3) ปรับตัวกับความขัดแย้งในสังคมได้ 
(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

  (5) จัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม พ้ืนฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่น 

  
    2)  ด้านความรู้ 
  (1) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (2 ) รู้ แ ล ะ เข้ า ใจ  ธ รรม เนี ย ม  ก ฎ  ระ เบี ย บ  แ ล ะข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง                             

รัฐประศาสนศาสตร์ 
  (3) ก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บริบท และ

แนวโน้มทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (4) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด  

องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้า ใจปรากฎการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ                

รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  (2) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาวิเคราะห์
สถานการณท์ี่ซับซ้อน 

  (3) ได้ใช้ความรู้ แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค ์

 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิก              

ที่ดีของกลุ่ม 
  (2) มีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่าง ๆ และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
  (3 ) ยอมรับความเห็ นที่ แตกต่ างผ่ านก ารแสดงความเห็ น ในประเด็นทาง                         

รัฐประศาสนศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
  (4) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ

ตนเองและบริบทสังคม 



76 
 

 

 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าความรู้และเลือกใช้               

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
  (2) สามารถคิดไตร่ตรองในการเข้าถึงข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

ทางออนไลน์ 
  (3) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายท างานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  (4) สามารถประยุกต์ใช้สถิติที่เกี่ยวกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์  
  (5) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
  



 

     
 

 

77 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

12137101 ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
รัฐศาสตร์ 

                     

12137102 ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ     
รัฐประศาสนศาสตร์ 

                     

12137103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ
ไทย 

                     

12137104      การบริหารการคลังและ
งบประมาณ   

                     

12137105 การบริหารราชการยุคดิจิทลั                      
32137206 นโยบายสาธารณะและการ

วางแผน 
                     

32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                      

                                                         ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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78 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ด้านความรู ้

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

32137308 การบริหารปกครองท้องถิ่น                      
12137109   องค์การและพฤติกรรม

องค์การ   
                     

12137110 นวัตกรรมการจดัการภาครัฐ
และเอกชน 

                     

12137111 จริยธรรม การตรวจสอบ
และการสร้างธรรมาภิบาล 

                     

12137212 กฎหมายปกครองส าหรับ    
รัฐประศาสนศาสตร์ 

                     

12137213 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การจัดการข้อมูล 

                     

12137214 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

                     

ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ด้านความรู ้

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

12137315 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์

                     

12137316 การวางแผนและการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ 

                     

12137417 ระเบียบปฏิบัตริาชการไทย                      
12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่และ

การจัดการความขัดแย้ง
ชายแดนใต้              

                     

12137219 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง                      
12137220 การบริห ารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนท้องถิ่น   
                     

12137221 การบริหารจัดการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                     

 ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้
อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

12137322 การจัดการเมืองสมัยใหม่                      
12137323 ก ฎ ห ม า ย ส า ห รั บ ก า ร

บริหารงานท้องถิ่น 
                     

12137224 การจัดการผลการปฏิบัติงาน                      
12137225 ภาวะผู้น าและการจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 
                     

12137326 การจัดการคุณภาพส าหรับ
ภาครัฐ 

                     

12137327 การจัดการภัยพิบตัิและภาวะ
วิกฤติ 

                     

12137328 การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล                      
12137329 กฎหมายแรงงานและแรงงาน

สัมพันธ์ 
                     

 ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 



 

     
 

 

81 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 
 
 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 
1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

12137230  การเมืองการปกครองไทย                      
12137231 ประชาสังคมและการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชน 
                     

12137332 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย                      
12137333 พลเมืองเข้มแข็ง                      
12137334 การเมืองการปกครองและ

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ งก ลุ่ ม
ประเทศอาเซียน  

                     

12137335 นโยบายสวัสดิการสังคม                      
12137336 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม                       
12137337 การบริหารการคลังและ

การงบประมาณท้องถิ่น 
                     

12137338 การตลาดส าหรับการจัดการ
ภาครัฐ  

                     

ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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82 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ด้านความรู ้

 

3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

12137339 ผปูระกอบการภาครัฐกับการ
จัดบริการสาธารณะ 

                     

12137340 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง     
รัฐประศาสนศาสตร ์

                     

12137441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        

                     

12137442 สหกิจศึกษาทาง                       
รัฐประศาสนศาสตร์      

                     

          ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 กฎระเบี ยบหรือหลัก เกณ ฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด ) ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
ทวนสอบโดยการวิเคราะห์จากวิธีการสอน  สื่อการสอน เนื้อหาของการวัดและ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้จากค าอธิบายรายวิชาที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษา ในแต่ละ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียน หรือการ     
ทวนสอบโดยการวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและวัดผลประเมินผลที่
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ในประเด็นต่อไปนี้ การให้คะแนนการสอบ และผล
การศึกษาหรือเกรด มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจะด าเนินการหลังสอบปลายภาค 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ทวนสอบโดยวิเคราะห์จากการท ารายงานผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนให้มีการประเมินผลจากภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรจะมุ่งการท าวิจัย 
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและจะน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรที่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และ
นวัตกรรม  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท าและความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความพึงพอใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่ก าหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ        
ต่อการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ปัจจัยสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และ     
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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 (5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การสอบเข้าท างานเป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืน ๆ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     (1) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
เรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
     (2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
     (3) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา         
และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่   ให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับหลักสูตร  เช่น                 
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้  5 ด้าน และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  ตลอดจนการมอบหมายงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของหลักสูตร คือ ด้านบริการวิชาการ 
ด้านวิจัยและด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    (2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 (1) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ            
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ 
  (2) สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการออกแบบ  
การจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เช่น    
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active 
Learning) การเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) 
   (3) การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
ที่ต้องเน้นการบูรณาการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
 (1) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานภาครัฐ  เอกชน ตลอดจน ชุมชนและท้องถิ่น  
 (2) กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ประจ า  
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี   หรือการสนับสนุนให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 (3) ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา 
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 (4) การสนับสนุนการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับอาจารย์ที่ท าวิจัยเพ่ือไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก   
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีผลงานทางวิชาการ             
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง นอกจากนี้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
ประสบการณ์การสอนตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและมีต าแหน่งทางวิชาการ               
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีประสบการณ์การสอนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา              
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 9 ปี  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์สอนทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรอืคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี 
ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

หลักสูตรต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมีความสอดคล้องกับสภาพ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ทุก 5 ปี                 
ตามวงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
มีลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม             
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความส านึก และความรับผิดชอบ โดยคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  คือ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  
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การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้งานท าใน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นการท างานที่สุจริตที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงตนเองได้  
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มึแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจ าเป็นต้อง
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกท่ีมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล วิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านปัญญา สุขภาพกายและจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้  โดยหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีการวางระบบและกลไก
การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบทบทวนแผนการรับนักศึกษาตามความต้องการของพ้ืนที่
และความประสงค์ของหลักสูตร โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนตามแผนการรับนักศึกษาใน 
มคอ. 2 ของหลักสูตร  

  2. มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาแผนในการรับนักศึกษา ซึ่งทางกองบริการการศึกษามีการ
น าแผนในการรับนักศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการให้ความเห็นชอบ 

  3. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ป้ายประกาศต่าง ๆ และการให้กองบริการการศึกษาร่วมกับอาจารย์ทั้ง 4 คณะ              
ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนต่าง ๆ     

  4. มหาวิทยาลัยมีการประกาศรับสมัครนักศึกษาโดยทางกองบริการการศึกษาจะส่ง
ประกาศในการรับนักศึกษาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และ
สตูล และให้นักศึกษาสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบของกองบริการการศึกษา 

  5. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและกอง
บริการการศึกษาจะมีการรวบรวมคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะ            
เข้าศึกษาในแต่ละคณะเพ่ือท าค าสั่งในการตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร  

 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษามีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้
ทราบถึงระบบการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการปฐมนิเทศจะช่วยท าให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน และ                 
สร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย การแนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม    
มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหลักสูตร               
โดยระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่  ระดับคณะมีการ                
ปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู ในส่วนระดับหลักสูตรมีการ
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ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องการปรับตัวในการเข้าศึกษา ให้ความรู้เรื่องเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต 
แผนการเรียน ระเบียบวินัยของนักศึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนโดยเชิญศิษย์เก่า            
ที่ประสบความส าเร็จในสายงานมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมในการศึกษามากขึ้น  มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุขและอัตราการลาออกกลางคันมีน้อยลง 

 
3.3 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

        หลักสูตรมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในระหว่างการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และมี
กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีมีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีกองพัฒนานักศึกษาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหลักสูตรได้ขับเคลื่อนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยในระดับมหาวิทยาลัย 
วางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษา คือ (1) คณะส ารวจขอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา              
(2) คณะจัดท าค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งข้อมูลไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือใส่ข้อมูลนักศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบข้อมูลของกองบริการการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์สามารถรู้ข้อมูล            
การลงทะเบียน และผลการเรียนของนักศึกษา (3) คณะก าหนดปฏิทินอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบ
นักศึกษา (4) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา ทางหลักสูตรมีระบบการป้องกัน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ               
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณวุฒิหรือผลงานที่
สอดคล้องต่อความต้องการของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
   
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกในการเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและข้อเสนอ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้แก่นักศึกษา โดยจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือ                   
มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท ซึ่งเก่ียวข้องกับสาระส าคัญของรายวิชาของหลักสูตร 
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      4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
      การควบคุมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ        
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ใช้ระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย คือ ประกาศเรื่องแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเป็นแนวทางปฏิบัติให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่ประสงค์จะปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ภายหลังประกาศเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะต้องยึดกรอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1)            
เป็นแนวทางการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปสาระของ มคอ.1 การออกแบบหลักสูตร
ควบคุมก ากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชา
เฉพาะด้านเลือกที่เน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ครอบคลุมองค์ความรู้         
5 กลุ่ม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มองค์ความรู้
ด้านองค์การและการจัดการ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยกรมนุษย์ กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มองค์ความรู้ด้าน
การคลังและการงบประมาณ โดยได้มีการจัดวิชาเฉพาะด้านเลือกเป็นลักษณะของชุดวิชา (Module)            
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ตนเองสนใจ ได้แก่ ชุดวิชาการจัดการภาครัฐ
และเอกชน ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ชุดวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่น และชุด
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และมีการบูรณาการกับการสอนแบบชุดวิชากับการท างาน
ในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจาก
ผู้รู้จริง  

     กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การเรียน     
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การสอนสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอน         
มีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้  

  การเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้ความส าคัญในความรู้
ทางการบริหารงานภาครัฐต่อการประกอบวิชาชีพ เทคนิค ทักษะ การวางแผน การวิเคราะห์         
การก าหนดนโยบาย การบริหาร การประเมินผลโครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานภาครัฐตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานสาธารณะสมัยใหม่ในอนาคต 
ตลอดจนการสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความต้องการของผู้เรียนเพ่ือการ
น าไปต่อยอดทางการศึกษาหรือประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติ การบริหารงานภาครัฐ โดยการ      
สร้างองค์ความรู้ที่ สมดุลระหว่างความรู้ ใน เชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในการประยุกต์ใช้กับ             
การบริหารงานภาครัฐ การเพ่ิมประสบการณ์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาและการจัดการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา เพ่ือให้นักศึษามีทักษะในการท างาน การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษา จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ และ
วิทยากรพิเศษ บรรยายในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิพากษ์        
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ทั้ง 5 ด้านของหลักสูตร มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการประเมิน 
โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่มีคุณภาพและวิธีการ
ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย รวมถึงติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา                
อันจะส่งผลไปยังผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    หลักสูตรค านึงถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อาทิ หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ WIFI บทเรียนออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ
สถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรต้องประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังกล่าวในทุกปีเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ให้ เพียงพอ                   
ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตร 
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 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมี            
วุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
               2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน  บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตรการจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุน                 
งานหลักสูตร 

 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
                มหาวิทยาลั ยจั ดสรรงบประมาณ ผ่ านคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์                    
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ              
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
       6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 



91 

 

  (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
3 ห้องประชุมสัมมนา 

ห้องประชุม 1           ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2           ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3          ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์  
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
   6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ส านักงาน 5 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ขาวด า 3 เครื่อง 
3 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ 1 เครื่อง 
4 โทรทัศน์สี 2 เครื่อง 
5 เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย 6 ตัว 
6 เครื่องบันทึกเสียง 3 ตัว 
7 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (โน๊ตบุ้ค) 8 เครื่อง 
8 โปรเจ็คเตอร์ 3 เครื่อง 
9 ต าราและเอกสารวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 350 เล่ม 
10 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 ตัว 
11 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 
12 เครื่อง visualize 1 เครื่อง 
13 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 เครื่อง 
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  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
   
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ขาวด า 7 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง 
4 เครื่อง Visualizer 1 เครื่อง 
5 เครื่อง Copy Printer 1 เครื่อง 
6 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 7 เครื่อง 
8 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 5 เครื่อง 
10 กล้องถ่ายดิจิตอล 3 เครื่อง 
11 กล้องบันทึกภาพ DVD 2 เครื่อง 
12 กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ 1 เครื่อง 
13 เครื่องบันทึกเสียง 5 เครื่อง 
14 เครื่องเล่นวิดิทัศน์ 1 เครื่อง 
15 เครื่องโปรเจกเตอร์ 2 เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
        ส านั กวิทยบริการและเทคโน โลยี สารสน เทศ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏยะลา                        

มี เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ               
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

       1) หนังสือ 
         1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
         1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 
 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
 
 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
         2.1 ภาษาไทย จ านวน 174 ชื่อเรื่อง 
 2.2 ภาษาอังกฤษ จ านวน                - ชื่อเรื่อง 
 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
 

 3) วารสาร/นิตยาสาร 
         3.1 ภาษาไทย จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 
 3.2 ภาษาอังกฤษ จ านวน                           - ชื่อเรื่อง 
 

 รวม      230    ชื่อเรื่อง 
 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                      ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) ระบบฐานข้อมูล E-Bookประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
     1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
     1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็ น ฐานข้อมู ลที่ รวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 
 1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Linkเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 
     2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database)     
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง  
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
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ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-
ปัจจุบัน 
   2.3) ฐานข้อมูล  Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่ มี เนื้ อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
   2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
      2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูงรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Tech-
nology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information 
Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
   3.1) ProQuest Dissertations and ThesesGlobal วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
   3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัย ไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
   6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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      6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       6.5.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
       6.5.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร 
       6.5.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและ
ช่ อ งท า ง ก า ร เรี ย น รู้     
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ
สนับสนุนการศึกษาใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียน
และเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ต น เ อ ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ พร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในการ
เรี ย น ก ารส อน  ก ารท า กิ จ ก ร รม ใน
ห้องเรียน 
2.จั ด เต รี ย ม ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร เพ่ื อ ให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้ องการเรียนรู้ด้ วยตนเอง
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
5. ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เป็ น เป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ฯ  ใ น ร า ย วิ ช า                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และรายวิชาสหกิจศึกษา 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้และสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน          
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์    
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ     
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
     หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต      
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 .5 จาก      
คะแนนเต็ม 5.0 

 

   x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่       

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
    x 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้              
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและ           
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์  
การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละ 
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ             
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
           การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่ เกี่ยวข้อง           
ทางการศึกษา 
 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
           การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร(มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี  
  (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7) 
              (2 ) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลั งจบการศึ กษา              
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก  ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเดิม พ.ศ. 2559 เป็น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้    

 
หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
            Bachelor of Public Administration 
ช่ือย่อ    รป.บ.   
 B.P.A. 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
            Bachelor of Public Administration 
ช่ือย่อ     รป.บ.  
            B.P.A. 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  

ทั กษะ คุณ ธรรม  และมีจิ ตสาธารณ ะ เพ่ื อ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น    

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  

ทั กษะ คุณ ธรรม  และมีจิ ตสาธารณ ะ เพ่ื อ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณะสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น    

 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารในระดับปฏิบัติการขององค์กร/
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

     1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กรท้องถิ่นและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           1.3.3พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรใน
องค์กรต่างๆ ให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตส านึก
ต่อส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐ

ป ระศาสนศาสตร์  ที่ มี ส มรรถนะด้ านการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อ งค์ ก า รภ าค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น ก้ า ว ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

     1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มี
ความรู้  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 .3.3  ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ ยึ ดมั่ น ระบ บ
คุณธรรม มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และเล็งเห็น
คุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
อย่างสันติวิธี  

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต   

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต    

ปรับปรุงจ านวน
หน่วยกิต 
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7.โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                          ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 
            7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
                                                  
 
            7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           
                                ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
                                                   
 
           7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           
                                ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
                                                    
 
           7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                        
                                ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    98 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาแกน                         48 หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
          -เฉพาะด้านบังคับ                   30 หน่วยกิต 
          -เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
          วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ  
                                      ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
     7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
 
 

7.โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
                               ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

  7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                            ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
                1. วิชาบังคับ                12 หน่วยกิต 
                2. วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
           7.1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  
                    ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
                1. วิชาบังคับ                  3 หน่วยกิต 
                2. วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
          7.1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
                              ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
                1. วิชาบังคับ                  3 หน่วยกิต 
                2. วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
          7.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ 3 หน่วยกิต 
     1) คณะครุศาสตร์            3 หน่วยกิต 
หรือ 
     2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
                                                  3  หน่วยกิต 
หรือ 
 3) คณะวิทยาการจดัการ     3  หน่วยกิต 
หรือ 
      4) คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและ 
การเกษตร                 
                                                   3  หน่วยกิต 
 
 
   7.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาแกน                         15 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  69 หน่วยกิต 
         เฉพาะด้านบังคับ                      48 หน่วยกิต 
         เฉพาะด้านเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
         - วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
                                      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
   7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จ านวน 
   หน่วยกิต 
4. จัดการเรียน 
   การสอนโดย  
   บูรณาการ 
   กับสถาน  
   ประกอบการ 
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8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                             ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12   หน่วยกิต 
        1) บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า    10    หน่วยกิต 
 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            2(1-2-3) 
 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
                                                        2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ 
              เรียนรู้                                   2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร           2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ

เรียนรู้                                  2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือ เที ยบ เท่ า  (โดยไม่ ต้ อ งเรี ยนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)   
             2) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
2100105   การพัฒนาทักษะการพูดและ 
               การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
2100106   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ 
               การเขียน          2(1-2-3) 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 
2100110   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100111   ภาษาอาหรับพืน้ฐาน          2(1-2-3) 
2100116   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 
 
8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6    หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3) 
2100113   สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
                                                        2(1-2-3) 
2100118   ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 
2100119   การพัฒนาตน          2(2-0-4) 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                             ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
     8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                             ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 

1)  วิชาบังคับ                12    หน่วยกิต 
5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
5100102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
5100103  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   3(3-0-6) 
5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา                  3(3-0-6)  
5100106  ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์      3(3-0-6)                                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้         2(1-2-3) 
5100108  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      2(1-2-3) 
5100109  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      2(1-2-3)   
5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ        3(3-0-6) 

2)  วิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104  พัฒนาทักษะการพูดและ 
 การเขยีนภาษาไทย          3(3-0-6)                
5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอั งกฤษ
                                           3(3-0-6)                
5100111  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
5100112  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
            1)  วิชาบังคับ                    3  หน่วยกิต                                                             
5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                       3(3-0-6)  
5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการน าเสนอ      
        3(3-0-6)   



103 

 

หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2100120   สุนทรียภาพของชีวิต         2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6    หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
2150102   การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ 2(2-0-4) 
2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต             2(1-2-3) 
2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 
 
 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลย ี               6     หน่วยกิต 
4100101 คณติศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3)          
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
                                                       2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
         3(3-0-6) 
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
5100119 การบริหารร่างกาย        1(0-2-2) 
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น            
         3(3-0-6)  
5100122  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย           3(3-0-6)  
5100123  ความงดงามแห่งตน                   3(3-0-6)   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง          2(1-2-3)   
5100125 ความจริงของชีวิต                   3(3-0-6) 
5100126  การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
5100127  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                  3(3-0-6) 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 

8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
                        ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
1)  วิชาบังคับ             3  หน่วยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ         3(3-0-6)     
  2)  วิชาเลือก   

ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต  
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   3(3-0-6)  
5100131 สังคมภิวัตน ์         3(3-0-6)   
 

8.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ 
3 หน่วยกิต 

1) คณะครุศาสตร์       3   หน่วยกิต 
5100132  ครูแห่งแผ่นดิน        3(3-0-6) 
หรือ 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      3   หน่วยกิต 

5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น         3(3-0-6)  
หรือ 

3) คณะวิทยาการจัดการ       3   หน่วยกิต  
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์        3(3-0-6)  
หรือ  

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการเกษตร                  3   หน่วยกิต 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์                                                            
                                                       3(3-0-6) 



104 

 

หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    98   หน่วยกิต 
8.2.1  กลุ่มวิชาแกน                     48   หน่วยกิต  
2134101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
                                                        3(3-0-6) 
2134102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   
             กฎหมายรัฐธรรมนญูและ  
             รัฐธรรมนูญไทย                        3(3-0-6)  
                      
2137101   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ  
              รัฐประศาสนศาสตร์                  3(3-0-6)  
2137102  ระบบบรหิารราชการไทย            3(3-0-6)                                           
2137103  นโยบายสาธารณะและการวางแผน   
                                                        3(3-0-6) 
2137104  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหาร   
              องค์การสาธารณะ                    3(3-0-6)                  
2137105  การวางแผนและการบริหารโครงการ   
              สาธารณะ                              3(3-0-6) 
2137207  การบริหารการคลังสาธารณะและ    
              การงบประมาณ                       3(3-0-6)                        
2137208  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ    
                                                        3(3-0-6) 
2137209  กฎหมายปกครองส าหรับ 
              รัฐประศาสนศาสตร์                  3(3-0-6)                                                                       
2137210  การวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
              รัฐประศาสนศาสตร ์                 3(2-2-5)                                              
2137319  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและ 
               การจัดการเปลี่ยนแปลง             3(3-0-6)              
2137320   การประเมินผลโครงการสาธารณะ 
                                                        3(3-0-6) 
2137321   การบริหารการพัฒนาจังหวัด     
               ชายแดนภาคใต ้                     3(3-0-6)  
 
2137322   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     
                                                        3(2-2-5) 
 2137428  ระบบการจดัการสารสนเทศ 
              เพื่อการบริหารงานภาครัฐ           3(2-2-5)                        
 
 
 
  

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า        84 หน่วยกิต 
8.2.1 กลุ่มวิชาแกน                         15 หน่วยกิต  
12137101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
12137102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
                                      3(3-0-6) 
12137103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ 
              รัฐธรรมนูญไทย                3(3-0-6) 
 
12137104 การบริหารการคลังและงบประมาณ   
                       3(3-0-6) 
12137105 การบริหารราชการยุคดิจิทัล        3(3-0-6) 
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8.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
              1) เฉพาะด้านบังคับ           30 หน่วยกิต  
2137106  เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน                 3(3-0-6) 
2137211  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา 
             องค์การภาครัฐ                         3(3-0-6) 
2137212  ภาวะผู้น าทางการบริหารภาครัฐ    3(3-0-6)                          
2137213 จริยธรรม  การตรวจสอบ              
              และการสร้างธรรมาภบิาล           3(3-0-6)                                                                            
2137323  ภาษาอังกฤษส าหรับ  
              รัฐประศาสนศาสตร ์                 3(3-0-6)                                                               
2137324  การจัดการภัยพิบตัิและภาวะวิกฤติ 
                                                        3(3-0-6) 
2137325  สัมมนาปญัหาและการบริหารจดัการ 
              พื้นที่ชายแดนภาคใต้                 3(1-4-4) 
2137439  สันติวิธีและการจดัการความขัดแย้ง   
                                                        3(3-0-6) 
2137440  การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์   
              ภาครัฐ                                 3(3-0-6)                
2137441  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์   
                                                        3(1-4-4) 
 
 
 
 
 
 
2) เฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า   15       หน่วยกิต               
    เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา 
ดังต่อไปนี้ 
    2.1 กลุ่มวิชาองค์การและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์  
2137214   การวางแผนทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ                                                                             
                                                        3(3-0-6)                              
2137326   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                       
                                                        3(3-0-6)                              
2137327  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   
               และการท างานเป็นทีม              3(3-0-6)  
2137328   การจัดการความรู้และองค์กร 
               แห่งการเรียนรู้                       3(3-0-6)                 
2137442   การจัดการผลการปฏบิัติงาน       3(3-0-6) 

8.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
       1) เฉพาะด้านบังคับ    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
32137206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
                                                      6(4-4-10) 
32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
                            6(4-4-10) 
32137308 การบริหารปกครองท้องถิ่น       6(4-4-10)  
12137109 องค์การและพฤติกรรมองค์การ     3(3-0-6)         
12137110 นวัตกรรมการการจัดการภาครัฐและเอกชน 
                                                        3(3-0-6)                                
12137111 จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้าง 
               ธรรมาภิบาล             3(3-0-6) 
12137212 กฎหมายปกครองส าหรับ 
               รัฐประศาสนศาสตร์            3(3-0-6)       
12137213 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการข้อมูล
                      3(2-2-5) 
12137214 ส ถิ ติ แ ล ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง             

รัฐประศาสนศาสตร์         3(2-2-5) 
12137315 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
                                             3(2-2-5) 
12137316 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์     
                                                3(2-2-5) 
12137417 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย          3(2-2-5) 
12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละการจดัการ 
               ความขัดแย้งชายแดนใต้            3(2-2-5) 
 
2) เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
     เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุม่วชิา 
ดังต่อไปนี้ 
   2.1 กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
12137219 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง         3(3-0-6) 
12137220 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น  
                                   3(3-0-6)  
12137221 การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
               อย่างยั่งยืน          3(3-0-6) 
12137322  การจัดการเมืองสมัยใหม่           3(3-0-6) 
12137323  กฎหมายส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น
            3(3-0-6) 
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2137443   แรงงานสัมพันธ์                      3(3-0-6) 
  
    2.2  กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ   
2137215   การจัดการส านักงานและ         
               การจัดการเอกสาร                   3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                           
2137216   การวิเคราะห์นโยบาย               3(3-0-6)  
2137329   การน านโยบายไปปฏบิัติ            3(3-0-6) 
2137330   การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ   
                                                        3(3-0-6) 
2137331  การคลังและการเงินภาครัฐ          3(3-0-6)  
2137332  การจัดการภาครัฐแนวใหม่           3(3-0-6) 
2137333  การตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ     
                                                        3(3-0-6)   
2137334   ผู้ประกอบการภาครัฐกับ  
              การจัดบริการสาธารณะ             3(3-0-6)  
2137444  การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ   
                                                        3(3-0-6) 
  
  2.3 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 
2134203  การเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6)                                                 
2134304  ปรัชญาการเมือง                      3(3-0-6) 
2134305  สถาบันทางการเมืองและ 
             การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ       3(3-0-6)                   
2134306  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม          
             ภาคประชาชน                         3(3-0-6) 
2134307 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย            3(3-0-6) 
2134408 การเมืองการปกครองและการบริหาร  
             นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน   3(3-0-6)                                                       
                                                       
  2.4 กลุ่มวิชากฎหมาย  
2135254  ประมวลกฎหมายอาญา              3(3-0-6) 
2135355  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          
                                                        3(3-0-6)                                                 
2135356  กฎหมายลักษณะพยาน              2(2-0-4) 
2135357  ระเบียบปฏิบัตริาชการไทย          3(3-0-6) 
 
2135458  กฎหมายส าหรับองค์กรปกครอง 
              ท้องถิ่น                                 3(3-0-6)  
 
 

 
 
2.2 กลุ่มวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
12137224 การจัดการผลการปฏบิัติงาน        3(3-0-6) 
12137225 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
            3(3-0-6) 
12137326  การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ 
                                                        3(3-0-6)  
12137327 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
                                   3(3-0-6) 
12137328 การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
12137329 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 
                                   3(3-0-6) 
 
 
 
 
  2.3 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 
12137230 การเมืองการปกครองไทย   3(3 -0-6) 
12137231 ประชาสังคมและการมีสวนรวม 
              ภาคประชาชน                        3(3-0-6) 
12137332  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย         3(3-0-6)  
12137333 พลเมืองเข้มแข็ง                      3(3-0-6) 
12137334 การเมืองการปกครองและความร่วมมือ 
               ของกลุ่มประเทศอาเซียน         3(3-0-6) 
 
 
 
  2.4 กลุ่ มวิชานโยบายสาธารณะและการคลั ง
สาธารณะ 
12137335 นโยบายสวัสดิการสังคม          3(3-0-6) 
12137336 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม        3(3-0-6)  
12137337 การบริหารการคลังและการ 
              งบประมาณทองถิ่น                   3(3-0-6) 
 
12137338 การตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ 

           3(3-0-6) 
12137339  ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการ

สาธารณะ                     3(3-0-6)                          
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  2.5 กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  
2137217  การปกครองท้องถิ่นไทย             3(3-0-6) 
2137218  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น   
                                                        3(3-0-6) 
2137335  การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน 
              ท้องถิ่น                                 3(3-0-6) 
2137336  การบริหารการคลังและ   
              การงบประมาณท้องถิน่              3(3-0-6) 
2137337  การบริหารและปกครองท้องถิ่น 
              เปรียบเทียบ                           3(3-0-6) 
2137445  การวางแผนและการจดัการ 
              เชิงกลยุทธ์ท้องถิ่น                    3(3-0-6) 
                
8.2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
                                    ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต 
 
2137446  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
              รัฐประศาสนศาสตร์                    5(450)           
              หรือ                             
2137447  การเตรียมสหกิจศึกษา                   1(30) 
2137448  สหกิจศึกษา                              6(600) 
 
 
 
  8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
          ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.3 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
                                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
12137340 การเตรียมสหกิจศึกษา               
              ทางรัฐประศาสนศาสตร ์            1(1-0-2) 
12137441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ- 
             ทางรัฐประศาสนศาสตร์                5(450)                         
หรือ 
12137442 สหกิจศึกษา                              
              ทางรัฐประศาสนศาสตร์              6(600) 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
     ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต   
                

9. ค าอธิบายรายวิชา  
9.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร      
                           ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 

        1) วิชาบังคับ   10   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
9.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

9.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                            ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
         1) วิชาบังคับ        12 หน่วยกิต 

5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
Language Thought  
and Communication  
ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและ

ก า ร สื่ อ ส า ร  ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร อ่ า น 
ก า ร ล า ดั บ ค ว า ม คิ ด  ก า ร ส รุ ป ค ว า ม คิ ด  
และการถ่ายทอดความคิดเพื่อการสือ่สาร ทั้งการพูดและ
การเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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การเล่านิทานพ้ืนบ้าน  

Language and Communication, 
relation between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 
 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3)  
             Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารสื่ อ ส าร  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใช้ ภ าษ าใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา   ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรม และมีจิตส านึกตอ่สังคม ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร    
              Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and information 
communication, conducting informative presentation, 
giving opinion, suggestion and rational criticism, 
study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
               ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็ น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแ ล ะแ น วท างก ารแ ก้ ไข ก าร ใช้ ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  in 
daily life use in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
4. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา  
             การเรียนรู ้ 2 (1 -2 -3 ) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พูด  อ่ าน  เขียน  ใน ชีวิตประจ าวัน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้       2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development    
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ตา่ง ๆ   
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ

ปรับปรุงดังนี ้

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
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และสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้ น ค ว้ า ใน ก ารพั ฒ น าการสื่ อ ส าร  เช่ น  ก าร ใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in daily life 
of various situations such as greeting; c leave-taking, 
self-introduction and others, requesting, offering help, 
giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on 
telephone and expressing opinion; development of 
skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communication 
 

สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication 
skills, listening, speaking, reading and writing in daily life 
of various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on telephone 
and expressing opinion; development of skills in using 
tools and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 

 
 

อังกฤษ 

 

2100108   ภ าษ ามลายู เ พ่ื อ ก ารสื่ อ ส ารแล ะ 
               พัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)  

 Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า  การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , practice 
of reading aloud in Melayu correctly; practice of 
Melayu conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 
 
 
 

 ปรับออก 
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2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3)    
English for Communication 1 
             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส าน วน พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ในสถาน การณ์ ต่ า ง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; focusing 
on basic vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1       2(1-2-3) 
English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้ น ฐานที่ ใช้ ในสถาน การณ์ ต่ าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 Practices of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; focusing 
on basic vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

ปรับปรุงดังนี ้

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
ส าขาวิ ช า ชีพ ที่ เกี่ ย วข้ อ งร วม ถึ งก ารฝึ ก ทั กษ ะ 
ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ แ ก้ ปั ญ ห าแ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

  Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers, 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

  Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers,  
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 

 

 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                    2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้  การวิ เคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า
ตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้

5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี  
                                                    3(3-0-6)               
 Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life 
and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research 
effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and 
daily life 

ชีวิตประจ าวัน 
Practicing and developing Thai 

language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life 
and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research 
effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and 
daily life 

 
 5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา        3(3-0-6) 

 English for Fun 
  การใช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น  การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation  

วิชาใหม่ 

 5100106 ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น สั ง ค ม
 ออนไลน์          3(3-0-6) 

English Usage for Social Network 
ก า ร เขี ย น ป ร ะ โย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 

อย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและการตอบ
กระทู้ เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การ
เขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  

 Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English, creating 
learning activities 

 

วิชาใหม่ 
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 5100113  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ     3(3-0-6)                                        

Technology and Media Literacy
 ก า ร รู้ เท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร รู้ 
เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
จัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ 
ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 

วิชาใหม่ 

2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                  2 ( 1 -2 -3)           
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
เขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement, practice of plot writing, essay 
and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

 
 
 
 

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 
5100104  ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด 
 และการเขียนภาษาไทย        3(3-0-6) 

Developments of Thai Speaking 
 and Writing Skills 
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  

การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
 Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                    2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทย
ผิ ด ไป จ ากกฎ เกณ ฑ์   เก็ บ รวบ รวม   วิ เค ราะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

Principles of reading and writing 
Thai words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words 

 

 ปรับออก 

 5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
              ภาษาอังกฤษ                        3(3-0-6) 
  English Communication Skills  
  Development  

การฟั งและพู ด โต้ ตอบ ในสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสรา้ง ไม่ซับซ้อน  โดยจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่   การจัดบอร์ด
นิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

 

วิชาใหม่ 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   
 ก า ร ใ ช้ ภ าษ าจี น เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ  ฯลฯ 
โดย เน้ น ทั กษะการฟั งและการพู ด  ให้ ส าม ารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อั ก ษ ร จี น   ค า ศั พ ท์  ไ ว ย า ก ร ณ์ ขั้ น พื้ น ฐ า น  
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 
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 Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to 
apply in communicating with native speakers 
 

grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

Use of  Melayu for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 

5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การใช้ภ าษ ามล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. จ านวน 
   หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 ก า รพั ฒ น าทั ก ษ ะ ก า รพู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individuals and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; 
reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 
 

 ปรับออก 

2100106  ภ าษาอั งกฤษ เพ่ื อ พัฒ นาการอ่ าน 
 และการเขียน                  2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒ นาการอ่ านภาษ าอั งกฤษ เพื่ อ ให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ

 ปรับออก 
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เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 
 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc. 
 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่ าน  และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
 Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence 
patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with social 
context application 
 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อั กษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Arabic alphabets, word and 
sentence formation processes, practice of 
listening, speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 
 
 
 

 ปรับออก 
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9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

ไม่น้อยกว่า 6       หน่วยกิต 
 

9.1.2 กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต    
ไม่น้อยกว่า  6            หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ 3            หน่วยกิต 

5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข                     3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่ งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทาง
โ ภ ช น า ก า ร  อ า ห า ร เ ฉ พ า ะ โ ร ค  
การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้ เรื่องยาเบื้องต้น 
สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต   

Science and technology use in daily 
life, effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 
 

วิชาใหม่ 

 9.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3       หน่วยกิต 
5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการน าเสนอ        3(3-0-6) 
Information Technology  for Presentation       
ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 5100119 การบริหารร่างกาย        1(0-2-2) 

Body Exercise  
 หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และ

เทคนิค เบื้ องต้นของการบริห ารร่างกาย เพื่ อการ
เสริมสร้างกล้ าม เนื้ อแต่ ละส่ วน  ความแข็ งแกร่ ง       
ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพ
ด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือก
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise 
selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 

วิชาใหม่ 

 5100121  ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา 
 ท้องถิ่น                  3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development   

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริ
เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

 

วิชาใหม่ 

 5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย       3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and 

 Wealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าใจเห็น

คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ต น เอ ง เพื่ อ ด า ร ง ต น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ 
อ ยู่ ร่ ว ม กั น ผู้ อื่ น ได้  ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
และจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการ

วิชาใหม่ 
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และภาวะผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือก
การลงทุน  หลักการประกอบธุรกิจเบื้ องต้น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน 
ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

           Development of learning, understanding and 
valuing lives, society and environment; self-development for 
happy living and getting along well with people, promoting 
ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 
 

 5100123 ความงดงามแห่งตน        3(3-0-6)  
 Beauty of Life    

 ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับมนุษยสัมพั นธ์     
การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและ
ท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

 

วิชาใหม่ 

 5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง         2(1-2-3) 
             Step to the World 

 การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศ          
รับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน            
การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์
งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ์ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้
กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวน
เพื่ อการปฏิบั ติ งานและการสื่ อสารในส านักงาน           

วิชาใหม่ 



119 
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การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และ
การน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนใน
การท างาน การท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

     Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and rejection, 
telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 
 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ังกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกา
ทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self - 
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 

 

 ปรับออก 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่ านภาพ  เสี ยงและการเคลื่ อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ งในด้านแนวคิด 
เทคนิ ค  วิ ธีการในการสร้างสรรค์ และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, perception of 
beauty through pictures, sounds, movements, 

 ปรับออก 
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and artistic experiences, local and 
international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
 
2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวิีต 
                                                    2(1-2-3) 
 Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 
 

 ปรับออก 

2100118  ความจริงของชีวิต          2(2-0-4) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน
แตละอยางเพื่ อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษย
ที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, 

5100125  ความจริงของชีวิต                3(3-0-6) 
             Truth of Life 
  ค ว าม ห ม าย ขอ ง ชี วิ ต  ก ารด า ร ง ชี วิ ต 
ในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  
โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน มนุษย
ที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, 

ปรับปรุงดังนี ้

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life 
and society 
 

peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life 
and society 

2100119  การพัฒนาตน        2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 
 

5100126  การพัฒนาตน         2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 

ปรับปรุงดังนี ้

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ 
ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การ
เห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
จากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 

5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชวิีต       3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์ 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
ก า ร จ า แ น ก ข้ อ แ ต ก ต่ า ง ใ น ศ า ส ต ร์ 
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมา
ข อ ง ศ า ส ต ร์ ท า ง  ก า ร เ ห็ น  ก า ร ไ ด้ ยิ น  
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 
 

recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ 3            หน่วยกิต 
5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ        3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความส าคัญ  ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรบัความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความ
สมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคม
โลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรม
ทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและ
รับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems 
and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and 
responsibility towards Multiculture society, 
living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

 

วิชาใหม่ 

 
 

9.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต 
5100130  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม               3(3-0-6)  
 Life Skill for Society         

ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า แ บ บ 
องค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 
ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 
ก า ร เ รี ย น รู้ อ า ชี พ  ก า ร เ รี ย น รู้ สั ง ค ม 
ผู้สู งวัย การสร้างคุณ ค่ าในตนเองและการพัฒนา 
จิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative 

วิชาใหม่ 
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thinking, adaptation in the 21st century, multi-
culture understanding, information communi-
cation, career learning, elder society learning, 
building self-valued and public conscious de-
velopment, life-long learning for sustainable 
development 

 
2150101  สังคมภิวัตน์   2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกา
ภิ วัต น์  ป รากฏการณ์ ธรรมชาติ  ที่ ส่ งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs 

 
 

5100131  สังคมภิวัตน์       3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกา
ภิ วั ต น์  ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ธ ร ร ม ช า ติ  
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ท า ง ป ร ะ เ พ ณี  วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environment in Thai society, ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 

 

ปรับปรุงดังนี ้

1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

2150102  การจดัการทางสงัคม    2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี 
ที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management and 
environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in 
local community   

 
 
 

 

 ปรับออก 
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2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ      2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ งทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิ วัตน์  ทั กษะการคิด  การตั ดสิน ใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life 
skill including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills 
and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

 ปรับออก 

2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     ความเห็น
ใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional 
and stress management; activities for stress 
relief 

 ปรับออก 
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2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
 Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, human 
nature, psychological process; public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and 
career; religious principles application to life 
and career  
 

5100128  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระห ว่ า งบุ ค ค ล แล ะ ชุม ชน  ก ารพั ฒ น าต น เพื่ อ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ท า ง า น  
การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 Social identity, local and Thai 
culture, significance of human relations, human 
nature, psychological process, public 
consciousness creation in order to build 
interpersonal relationship and community, self-
development for the advance in life and 
career, religious principles application to life 
and career  
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ปรับเป็นรายวิชา

ส าหรับ 
การเทียบโอน 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

 

9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  6       หน่วยกิต 

 

9.1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณะของคณะ   3     หน่วยกิต 
        1)  คณะครุศาสตร์        3     หน่วยกิต 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                      3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

ค า พ่ อ ส อ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ช า ชี พ ค รู  
การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลัก
ของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  
หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 
profession, praising teachers, learning to 
changes, four pillars of learning, life-long 
learning, modern teachers, volunteering, civil 
duties 
หรือ 

วิชาใหม่ 
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  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  3        หน่วยกิต 
5100133  วิถีไทย วิถีถิ่น           3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน

ใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจ าถิน่ 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเช่ือ 
และสิ่งสร้างสรรคท์ี่เกิดจากภมูิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  
วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , 
dress, local textiles and language, traditions 
and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in 
southern border, case studies of learning 
resores in local community 
หรือ 

วิชาใหม่ 

  3)  คณะวิทยาการจัดการ 3         หน่วยกิต 
5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์         3(3-0-6) 

Young Enterpreneurs 
ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขต
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ  วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว ท า งก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎี
การเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระ
หนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis 
of guidelines for becoming entrepreneurship in 

วิชาใหม่ 
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special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 

 
  4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

                                      3  หน่วยกิต 
5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น           3(3-0-6) 

Science for Community   
ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโน โลยี  ทั กษะทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development  
 

วิชาใหม่ 

4100101  คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคดิ การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

5100118  คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน  
       3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคดิ การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ 
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance and 
impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality 
development 
 

 ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
                                        2(1-2-3) 
 Information Technology in  
 Daily Life 
 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

5100115  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในชีวิตประจ าวัน                  3(3-0-6) 
 Information Technology in  
 Daily Life 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
 

410 01 08   วิ ท ย าศ าส ต ร์ ใน ชี วิ ต ป ระจ า วั น  
     2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์  พันธุกรรม สารเคมี  ที่ ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาห าร  ก ารจั ด การผลผลิ ตท างการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 

510 01 17   วิ ท ย าศ าส ต ร์ ใน ชี วิ ต ป ระจ า วั น  
         3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ม นุ ษ ย์  พั น ธุ ก ร ร ม  ส า ร เ ค มี  
ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses and electrical 
equipment; principles of electrical devices, energy for living; 
human organ systems, heredity; chemical using in daily 
life;using microorganism in food industries; agricultural and 
industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources, electric energy and 
electricity generation, electric circuits in houses and electrical 
equipment, principles of electrical devices, energy for living, 
human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
   

4100109  การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 
                                                    2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
 Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles and how to 
choose sports for its individual potential; conduct of principles 
for playing sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games; personality development promoting 
leadership 
 

5100120  การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 
                                                    2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, format and model of 
sports competition, principles and how to choose sports for  
individual potential, conduct of principles for playing sports at 
maximum benefits to body, emotion and society, injury 
prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games, 
personality development promoting leadership 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป็ น

รายวิชาส าหรับ 
การเทียบโอน 
 

 

 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    98   หน่วยกิต 
9.2.1 เฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า     50  หน่วยกิต 
 
2134101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
             Introduction to Political Science 
              ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น  
แนวคิดเรื่องรัฐ อ านาจอธิปไตย  รูปแบบการปกครอง  
ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ  ๆ สถาบันทาง

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    84   หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาแกน                        15   หน่วยกิต 
 
12137101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
                                                    3(3-0-6) 
              Introduction to Political Science 

    ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น  
แนวคิดเรื่องรัฐ อ านาจอธิปไตย  รูปแบบการปกครอง  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
การเมือง กระบวนการทางการเมือง วัฒนธรรมทาง
การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน  
รวมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 
           Scope and methods of political 
science, the relationship between political 
science and other fields, concepts of state, 
sovereignty, types of governance, major of 
political idealism,  political institutions, political 
process, political culture and political relations 
between the state and people including brief 
international relations    
        

ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ  ๆ สถาบันทาง
การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 
              Scope and methods of political 
science; the relationship between political 
science and other fields; concepts of state, 
sovereignty; types of government; political 
idealism;  political institutions; political process; 
political culture; political relations between 
the state and people; brief international 
relations 
 

2137101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6) 

             Introduction to Public           
             Administration                    
              ค ว า ม ห ม าย   พั ฒ น า ก า ร  ข อ บ ข่ า ย  
แน วความคิ ด  ทฤษฎี ท าง รั ฐป ระศาสนศาสตร์  
ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์   
อื่น ๆ  การเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์การ
ประเภทต่าง ๆ  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่  การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การ
และกระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ 

     Meaning, development, scope, 
concepts, theories of public administration, 
relationship between the Public Administration 
and other fields, comparison of difference 
types of organization, public policy and 
planning, public human resource managment, 
new public management, public finance and 
budget, organization and administration in 
public sector 

 

12137102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์                                            3(3-0-6) 
             Introduction to Public        
             Administration 
              ค ว า ม ห ม าย   พั ฒ น า ก า ร  ข อ บ ข่ า ย  
แน วค วาม คิ ด  ท ฤษ ฎี ท า งรั ฐป ระศ าสน ศ าสต ร์  
ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์   
อื่นๆ  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและ
กระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ  การบริการ
สาธารณะแนวใหม่   
 Meaning, development, scope, 
concepts, theories of public administration; 
relationship between public administration and 
other fields; public policy and planning; public 
human resource management; new public 
management; public finance and budget; 
organization and administration in public 
sector; new public services 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2134102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญไทย 3(3-0-6)               

              Introduction to Jurisprudence  
Constitution  Law  and Thai 
Constitution 

              แนวคิด   ความหมาย  ลั กษณ ะ  และ

12137103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญไทย                    3(3-0-6)                               

              Introduction to Jurisprudence and     
              Thai Constitution 
               แนวคิด ความหมาย ลักษณะ ประเภท และ
ศักดิ์ของกฎหมาย  การจัดท า การใช้  การยกเลิก และ

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ประเภทล าดับช้ันของกฎหมาย   การจัดท า การใช้    
การยกเลิก และการตีความของกฎหมาย   กระบวนการ
ยุติธรรมและขอบเขตที่กฎหมายบังคับ ตลอดจน แนวคิด 
ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ หลักการ วัตถุประสงค์ 
การสถาปนาและประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ทฤษฎี เกี่ ยวกับอ านาจอธิป ไตย แนวคิด เกี่ ยวกับ
รัฐธรรมนูญนิยม ประวัติและการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ
ไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง สถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ กับสิทธิ  เสรีภาพของบุคคลตาม 
รัฐธรรมนูญ   
              Concepts, meaning, characteristic, 
and hierarchy of legislation, preparation, 
employing, cancellation and interpretation of 
the law, the scope of justice and law 
enforcement including legal vocabulary, 
meaning of constitution, principles, objective 
and establishment of constitutional law, 
theories about sovereignty,  concept of 
constitutionalism, history, and the emergence 
of the Constitution Thailand, relationship 
between political institutions, social 
institutions, rights, and freedom of person 
under the Constitution 
 

การตีความของกฎหมาย  กระบวนการยุติธรรมและ
ขอบเขตที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หลักการ วัตถุประสงค์ ประเภท
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติและการเกิดขึ้นของ
รัฐธรรมนูญไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
การเมือง สถาบันทางสังคมต่าง ๆ กับสิทธิ เสรีภาพของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ   

Concepts, meaning,  characteristics, 
types, and hierarchy of law; preparation, 
application, cancellation and interpretation of 
the law; the scope of justice and law 
enforcement including concepts and theories 
of constitution, principles, objective and types 
of constitutional law; history and the 
emergence of Thai constitution; relationship 
between political institutions, social 
institutions; rights, and freedom of person 
under the constitution 
  

2137207  การบริหารการคลังสาธารณะและ 
              การงบประมาณ                    3(3-0-6) 
              Public Finance and Budgeting 
              ความหมาย แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการ
คลังและการงบประมาณ ระบบการคลัง  นโยบายการ
คลั ง   น โยบายการเงินของรั ฐ  ระบบภาษี อากร  
มาตรการด้านรายรับและมาตรการด้านรายจ่ายของรัฐ 
หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการ
วิ เคราะห์ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี   ปัญ หา
การงบประมาณของประเทศไทยและการบริหารการคลัง
ท้องถิ่น รวมทั้งการควบคุมงบประมาณ  
          Meaning, concepts, fiscal policy and 
budget, fiscal system, fiscal policy, monetary 
policy of the government, taxation system, 
revenue and expenditure measures and 
measures of the government, public debt, the 

12137104 การบริหารการคลังและงบประมาณ                           
                                                  3(3-0-6) 

   Fiscal and Budgeting  
   Administration 

              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ 
บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ  แนวคิดทฤษฎีการ
คลังสาธารณะ นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง 
นโยบายการเงิน  รายรับของรัฐ  ภาษีอากร รายจ่าย
สาธารณะ  หนี้สาธารณะ ระบบงบประมาณ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย
และกระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์
งบประมาณ  ปัญหาการงบประมาณและการคลังของ
ประเทศไทย  การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ  
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน  การบริหาร
รายได้และรายจ่ายภาครัฐ การคลังท้องถิ่นและการคลัง
รัฐวิสาหกิจ  การปฏิรูประบบการเงินการคลังภาครัฐสู่

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
budget process, techniques and analysis of the 
annual budget, the issue of the budget and 
local fiscal management and budget control   

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
      General knowledge of public 

finance; the role of the state in the economy; 
concept of public finance theories; economic 
policy, fiscal policy, monetary policy; state 
revenues; taxes; public expenditures, public 
debt; budgeting system; strategic performance-
oriented budgeting system; budgetary policies 
and procedures; techniques and budget 
analysis; Thailand's budget and fiscal problems; 
financial management of government 
organizations; financial resource management; 
government income and expenditure 
management; local finance and state enterprise 
finance; reform of the public finance and 
finance system to the electronic system (GFMIS) 

 
2137102   ระบบบริหารราชการไทย         3(3-0-6) 
              Thai Public Administration System 
               ป รั ชญ า  ท ฤษ ฎี  แ น วค วาม คิ ด  แ ล ะ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างข้ าราชการฝ่ ายการเมื องกับฝ่ ายประจ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  ตลอดจน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และภาคสังคม  รวมทั้ง ปัญหา
อุปสรรคของระบบราชการไทย  การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยใน
อนาคต 
               Philosophy, theory, concept and 
evolution of administration of Thai 
government, relationship between politicians 
and government, relationship of administration 
between the center, region, and local as well 
as the relationship between the public, private 
and social sectors including the problems of 
bureaucracy, bureaucratic reform and 
prospects of future government administration      

12137105 การบริหารราชการยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
Public Administration in Digital Age  

  แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย โครงสร้าง บทบาท  ความสัมพันธ์
และปัญหาของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่ความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล  ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการ
ให้บริการภาครัฐ   

  Concepts, theories, and evolution of 
Thai public administration; structures, roles, 
relationships and problems of central 
government administration, region, local area; 
relationship between government, private 
sector and civil society; public administration 
with participation; digital government 
transformation; government information center; 
government information systems; big data 
management to raise the level of service in the 
government sector 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 



133 

 

หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
 
 
 
2137103 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   
                                                     3(3-0-6) 
             Public  Policy and Planning 
             ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ และ
พัฒนาการของการศึกษานโยบายสาธารณะและการ
วางแผน  ประเภทของนโยบายสาธารณะ  ตัวแบบของ
นโยบายสาธารณะ  วงจรของนโยบายสาธารณะ  รวมถึง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย  เทคนิคและ
ลักษณะการวางแผน  ระดับของแผน  ข้ันตอนของการ
วางแผน   ปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน   การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนกับ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  โดยมุ่งเน้นนโยบาย
สาธารณะของไทย และระดับพื้นท่ี 
               Meaning, importance, principle, and 
development of public policy and planning, the 
types of public policy, model of public policy, 
public policy cycle, including organization 
involved in policy, techniques and planned 
appearance, level of planning, process of 
planning, problems and obstacles of policy, 
participation of civil society with process of the 
public policy by focusing on public policy in 
Thailand and level of area 
 
2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
             สาธารณะ                             3(3-0-6) 
             Planning  and  Project Management   
             in  Public  Sector 
             แนวคิดการวางแผน  กระบวนการวางแผน  
ประเภทของแผน   แนวคิดและเทคนิคการวางแผน
โครงการ การออกแบบการเขียนโครงการและจัดท า
โครงการสาธารณะ  การบริหารโครงการสาธารณะ  
กระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ  
การจัดสรรทรัพยากรและการน าโครงการไปปฏิบัติงาน  
โดยเน้นการบริหารโครงการในภาครัฐ หรือโครงการ
สาธารณ ะ  และเทคนิ คการวางแผนปฏิบั ติ งาน                    
การเลือกใช้การประเมินผลโครงการ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  69   หน่วยกิต 
    เฉพาะด้านบังคับ      ไม่น้อยกว่า   48   หน่วยกิต 
 
32137206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
                                                   6(4-4-10) 
               Public Policy and Planning 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
ประเภทของนโยบายสาธารณะ  การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ   การก าหนด
นโยบายสาธารณะ  การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ  ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ ประเภทของแผน   
กระบวนการวางแผน  การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาครัฐ โครงการและวงจรของโครงการ การบริหารและ
ก า ร ค วบ คุ ม โค ร งก า ร  ก า รป ระ เมิ น โค ร งก า ร              
ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผน เขียนและประเมินโครงการ 
               General knowledge of public policy; 
public policy type; public policy analysis; 
public policy model; public policy formulation; 
public  policy implementation; public policy 
assessment; relationship between policy,  plan 
and project; types of plan; planning process; 
public strategic management planning; project 
and project cycle; project management and 
control; project evaluation; practice of plans 
formulation, projects writing and evaluation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 

4. เปลี่ยนจาก
วิชาแกนเป็น
เฉพาะด้าน
บังคับ 
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            Planning concepts, planning process, 
types of plan, the concepts and techniques of 
project planning, project design and public 
program, project management, processes and 
techniques used in project management, 
allocation of resources and project 
implementation, by focusing on project 
management in the public sector or public 
project, and technique of operational planning, 
the choice of program evaluation    
2137208    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
                                                    3(3-0-6) 
                 Public Human Resource                    

Management                  
                  ปรัชญา  ความเป็นมา  แนวคิดและ
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน
ก าลังคน การวิเคราะห์งาน การบริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง             
การสั บ เป ลี่ ยนหมุ น เวี ยน งาน  ก ารโยกย้ าย งาน            
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ วินัยข้าราชการ  การออก
จากราชการ  ศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 
                 Philosophy, background, concepts 
and policies in human resources management, 
from manpower planning, job analysis, salary 
and compensation administration, recruitment, 
human resource development,  performance  
evaluation, promotion, rotation, transfer, 
encouragement, disciplines of public servant, 
retirement, knowledge and personnel related 
to health and safety, impact of human 
resource management on the political, 
economic and social environment 

32137307  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
                                      3(3-0-6) 

              Strategic Human Resource   
              Management 
               แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหา
และการคั ด เลื อ ก  การพั ฒ น าทรัพ ย ากรมนุ ษ ย์          
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวแบบและบทบาทใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดการทุน
มนุษย์  กลยุทธ์มุ่ งผลปฏิบัติ งานระดับสูง  กลยุทธ์             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การสร้างความ
ผูกพันในงาน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก 
                  Concepts and theories of human 
resource management; manpower planning, 
recruiting and selection; human resource 
development; compensation management; 
performance appraisal; models and new roles 
in human resource management; strategic 
management concept; human capital 
management strategy; high performance 
strategy; human resource development 
strategy; work engagement strategy; the 
application of human resource management 
knowledge for the survival of the organization 
among changing of internal and external 
environments 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 

4. เปลี่ยนจาก
วิชาแกนเป็น
วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ 
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2137217 การปกครองท้องถิ่นไทย           3(3-0-6) 
             Thai Local Government 
              แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ประวัติ  
พั ฒ น าก า รแ ล ะ รู ป แ บ บ ก า รป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น  
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการ
ปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  ความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า  ความสัมพันธ์
ระห ว่ า งอ งค์ ก รป กค รองท้ อ งถิ่ น กั บ ป ระชาชน    
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทย   
                Concepts, theories of local 
government, background,  development and 
patterns of local government, the relationship 
between local government and central 
administration and regional level, the 
relationship between local government and 
people, the current situation and trend in Thai 
local politics and government 
 
2137218 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น    
                                                    3(3-0-6)  
             Local Government Administration 
             แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  การ
บริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารท้องถิ่น  การด าเนินนโยบาย
ท้องถิ่น   การบริหารโครงการท้องถิ่น การบริหารบุคคล
ท้องถิ่น บทบาทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชนท้องถิ่น ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารท้องถิ่นไทย  แนวทางในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สาธารณะท้องถิ่นตามกรอบการจัดท ามาตรฐานบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             Concepts of decentralization, 
administration and local development, 
participation’s people in local administration, 
local policy implementation, local project 
management, local personnel administration, 
role of local government in development of 
the economy and social communities, 
problems and obstacles of the local 

32137308  การบริหารปกครองท้องถิ่น    6(4-4-10) 
              Local Administration 

                แนวคิด  ทฤษฎี เกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจ
อ า น า จ ห น้ า ที่  รู ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ งท้ อ งถิ่ น                    
การบริหารงานท้องถิ่น การวางแผนและการบริหาร
โครงการท้ องถิ่ น  การบริห ารงานบุ คคลท้ องถิ่ น                   
การบริหารการคลังท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรม
การจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการ
บริหารงานท้องถิ่นหรือฝึกปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที ่

     Concepts and theories of local 
government; decentralization and transfer of 
mission and authority; form of local 
government; local, administration; local project 
planning and management; local personnel 
management; local finance administration; 
public services in accordance with the 
authority of the local government organization; 
local public service management innovation; 
public participation in local administration; 
case studies of local administration or practice 
in local government organizations in the area 
  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. หน่วยกิต 
4. ค าอธิบาย
รายวิชา 

5. เปลี่ยนจาก
วิ ช า เฉ พ า ะ
ด้านเลือกเป็น
วิ ช า เฉ พ า ะ
ด้านบังคับ 
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administration, solutions for solving the 
problems as well as improvement of the 
quality of local public service within the 
framework for public service of the local 
government      
 
2137104 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ 
             สาธารณะ                            3(3-0-6) 
             แนวคิด วิวัฒนาการของทฤษฎี เกี่ยวกับ
องค์การ การวิเคราะห์โครงสร้าง  การออกแบบองค์การ  
ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ทั้งองค์การรูปนัยและ    
อรูปนัย  วิธีการบริหารงานตลอดจนระเบียบ วิธีการใน
การปฏิบัติขององค์การสาธารณะ ทั้ งที่ เป็นระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การภาครัฐรูปแบบใหม่  
กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน  การสั่งการ การจูงใจ 
การควบคุมการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและนโยบาย
ขององค์การที่ก าหนดไว ้
            Concepts, evolution and theories of 
organization, structural analysis, organization 
design, structure of organization, formal and 
informal organization, administration and 
regulation, conduct of public organizations 
both in bureaucratic and public sector and 
new government form, process of planning, 
command, motivation, operational control in 
accordance with policy of the organization 
 
2137211 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
             ภาครัฐ                               3(3-0-6) 
             Organizational Behavior and  
             Organizational  Development in  
             Public Sector        
             วิ วัฒ น าก าร  แน วคิ ด  ท ฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมองค์การ  วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า 
พฤติกรรมองค์การ รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับ
บัญชาขององค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  การ
สร้างทีมงาน พลังของกลุ่ม การสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
บุคคล และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเพื่อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพขององค์การ  ตลอดจน ความหมาย 
แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาองค์การทั้งในด้านโครงสร้าง 

12137109  องค์การและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
                Organization and Organization  
                Behavior 
                ความหมายขององค์การ พัฒนาการของ
ทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์องค์การในระดับมหภาค
และระดับจุลภาค โครงสร้างองค์การ รูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ กระบวนการจัดการ แนวคิดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง แนวคิดทางการบริหารเพื่อพัฒนาองค์การ 
กลยุท ธ์ เพื่ อการอยู่ รอดขององค์ การ ภ าวะผู้ น า 
วัฒนธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจ การ
ตัดสินใจ การเมือง การจัดการความขัดแย้ง และกลุ่ม
ภายในองค์การ ตลอดจนการน าพฤติกรรมองค์การมาใช้
ในการบริหารพัฒนาองค์การ 
                 Meaning of organization; evolution 
of organizational theories; organization analysis 
on macro and micro level; structures of 
organization; models of organizational 
structures; organizational effectiveness and 
efficiency; management process; concepts of 
change management; concept of development 
administration; stability strategy of organization; 
leadership; organizational culture; 
communication; motivation;  decision;  politics;  
conflict management and groups in the 
organization, as well as organizational behavior 
implementation for organizational 
development  administration 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
และเทคนิคการบริหาร โดยเน้นศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะ 
และสภาพปัญหาขององค์การภาครัฐ 
              Evolution, concepts, theories of 
organizational behavior, organizational culture, 
leadership, organizational behavior, format, 
structure, chain of command to  organizations, 
human behavior in organizations , team 
building, the power the organization, how to 
create the motivation in organization and the 
influence of environment in the organization 
towards the effectiveness and efficiency of the 
organization as well as the meaning, concept, 
theory, organizational development in both 
structure and management techniques, 
focusing on the analysis of the characteristics 
and problems of public organizations  
 
2137319  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการ   
              จัดการเปลี่ยนแปลง               3(3-0-6) 
              Innovation Management for Public  
              And Private Sector 
               ความหมาย แนวคิด  ลักษณะ  ประเภท
ของนวัตกรรม  คุณค่าความส าคัญของนวัตกรรมต่อการ
จัดการ และองค์การ  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาสากล เพื่ อการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของรัฐ  การเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักคิด วิธี
ปฏิบัติ วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีสามารถรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคการบริหารทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ส าหรับการบริหารและการตัดสินใจเพื่อให้
องค์กรภาครัฐพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ 
              Meaning, concept, characteristic, type 
of innovation knowledge management, the 
importance management and organization, the 
creation of knowledge by integrating local and 
universal wisdom to improve the service 
quality of the state, the change of concept, the 
main idea and method, the management of 
the public sector which can support theแof the 

12137110  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน  
                                                    3(3-0-6) 

     Innovation for Public and Private  
    Sector Management 
     แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐ

และเอกชน  การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชน
รวมทั้งภาคประชาชน การประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน  การตลาดส าหรับภาครัฐ การจัดการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมของรัฐบาล  นวัตกรรมและเทคนิค
การจัดการสมัยใหม่ของผู้ประกอบการภาครัฐและ
เอกชน การจัดการความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และพัฒนาการให้บริการไปสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรม  

     Concepts of theories on public and 
private management; public service and private 
businesses including the public sector 
cooperation between the public and private 
sectors; partnerships between the public and 
private sectors; government marketing; 
government social enterprise management; 
innovations and modern management 
techniques of public and private 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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country by using management techniques both 
quantitative and qualitative for management 
and decision –making in order to develop the 
government organizations to the organization 
of quality 
 

entrepreneurs; knowledge management to 
create innovation,  application of innovation 
and develop services to an innovative 
organization 

2137213  จริยธรรม การตรวจสอบ และการสร้าง 
              ธรรมาภิบาล                        3(3-0-6) 
              Ethic  Accountability and Good          
              Governance 
               ทฤษฎี  แนวคิดของจริยธรรม  โครงสร้าง
พื้นฐานทางจริยธรรม  ประเภทของจริยธรรมในบริบท
การบริหารงานภาครัฐ จริยธรรมทางการปกครอง  
จริยธรรมทางการเมือง  และจริยธรรมในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท  
ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทย และการพัฒนาจริยธรรม  
และแนวคิดความโปร่งใส การตรวจสอบ  ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมตามหลักของธรรมาภิบาล  รวมถึงความส าคญั 
และบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กลไกการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาชน  
             Theories, concepts of ethic, 
infrastructure of ethics, type of ethics in the 
context of public administration, political and 
governing ethics, ethics in philosophy of 
sufficiency economy ethical issues in Thai 
community and morality development, 
concept of good governance, including 
importance and the contexts that lead to the 
concept of good governance in all sectors of 
society, especially mechanism to strengthen 
good governance of public sector, private 
sector and people forum 

12137111 จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้าง  
              ธรรมาภิบาล                        3(3-0-6)                                        
              Ethic Accountability and Good     
              Governance 
              ทฤษฎี  แนวคิดของจริยธรรม  โครงสร้าง
พื้นฐานทางจริยธรรม  ประเภทของจริยธรรมในบริบท
การบริหารงานภาครัฐ จริยธรรมทางการปกครอง  
จริยธรรมทางการเมือง  และจริยธรรมในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท  
ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการพัฒนาจริยธรรม  
แนวคิดความโปร่งใส การตรวจสอบ  ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  รวมถึงความส าคัญ และ
บริบทที่ ก่อให้ เกิดแนวคิดของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐ ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาชน  
                Theories and concepts of ethics; 
fundamental of ethics; type of ethics in the 
context of public administration; political and 
administrative ethics; ethics in philosophy of 
sufficiency economy; ethical issues in Thai 
community and morality contribution; 
concepts of good governance and 
accountability including participation on 
good governance; importance and the context 
contributing the concept of good governance 
in all sectors of society, especially mechanism 
to contribute good governance of public 
sector, private sector and people forum 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2137209  กฎหมายปกครองส าหรับรัฐประศาสน 
              ศาสตร์                              3(3-0-6) 
              Administrative Laws for Public   
              Administration 
              ความหมาย ลักษณะ สาระส าคัญของฝ่าย
ปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครอง หลักนิติรัฐ  หลักการพื้นฐานบริการสาธารณะ 
ห ลั ก ก า ร จั ด ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร ร าช ก า ร แ ผ่ น ดิ น  
องค์ประกอบของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรของ
รัฐ  หลักการใช้อ านาจทางปกครอง  การควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจทางการปกครอง การกระท า
ทางปกครอง  นิติวิธีทางการปกครอง ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่  ลักษณ ะคดีปกครอง  และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และรัฐกับ
ประชาชน         
              Meaning, characteristic, the essence 
of justice and administrative law, the rule of 
law, the basic principles of public service, 
principles of government administration, 
elements of administrative law, public 
organization, principle of administrative power, 
monitor the use of political power, 
administrative actions, and laws in 
administrative, tort liability of officers, 
characteristic of administrative cases and the 
administrative procedure act as well as the 
relationship between the government agencies, 
state and people 
 

12137212  กฎหมายปกครองส าหรับรัฐประศาสน 
               ศาสตร์                            3(3-0-6) 

    Administrative  Laws for  Public   
    Administration   

               แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะ ประเภท ท่ีมาของ
กฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมาย
ปกครองในบริบทของระบอบการปกครองของไทย การ
บริการสาธารณะ นิติกรรมทางปกครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การมหาชน สิทธิระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐ การกระท าทางปกครอง  ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ลักษณะคดีปกครอง  พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน 
               Concepts, theories, characteristics 
types, and sources of administrative law; 
application and interpretation of administrative 
law in the context of Thai government; public 
service; legal transaction; the relationship 
between public organizations; rights between 
private and public sector; administrative 
actions; liability for wrongful act of officials; 
characteristics of administrative cases; the 
administrative procedure act as well as the 
relationship between the government agencies, 
state and people 
 
   

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 12137213  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการ 
                ข้อมูล                               3(2-2-5) 

     Software Packages for Data  
                Management 
                แนวคิดในการจัดการข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่  การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล  โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่นิยมใช้ในการจัดการข้อมูล การเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึก
ปฏิบัติโปรแกรมส าหรับการจัดการฐานข้อมูลและสถิติ

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
พื้นฐาน โปรแกรมส าหรับการน าเสนอ แอพพลิเคช่ันใน
การจัดการระบบส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 

    Concepts of data management; big 
data management; computer technology 
application for data management; popular 
software packages for data management; 
selection of essential software packages for 
operation; software packages training for data 
management and basic statistic; software 
packages for presentation; application for 
efficiency office management 
 

2137210 การวิเคราะห์ขอ้มลูทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
3(3-0-6)       

              Data  Analysis  of  Public      
Administration 
กระบวนการวิจัยและหลักเบื้องต้นของสถิติ

การวิจัยเกี่ยวกับความน่าจะเป็น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน การจัดท าแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบ
และการเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูล  การค านวณ
ค่าสถิติเบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจก าหนดมาตรการ 
หรือวิธีปฏิบัติทางด้านการบริหารงานกิจการสาธารณะ 
            Research process and the basic 
principle of statistics and probability, the 
measure of central tendency, measurement 
distribution, estimation and hypothesis testing, 
preparing, monitoring and change of data 
management, calculation of basic statistics, 
data processing and data analysis by using 
instant program for decision making or 
practices of public affairs administration 
 
 
 
 
 
 

12137214 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง  
               รัฐประศาสนศาสตร์              3(2-2-5) 

Statistics and Data  Analysis  of  
Public  Administration  

               หลักเบื้องต้นของสถิติการวิจัยเกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัด
การกระจาย การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การจั ด ท าแ ฟ้ ม ข้ อ มู ล  ก ารต รวจ สอบ แล ะการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูล  การค านวณค่าสถิติ
เบื้องต้น การประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอรายงานข้อมูลทาง
สถิติ 
               Fundamental of research statistics 
and probability; the measurement of central 
tendency; measurement distribution; 
estimation and hypothesis testing; file creating; 
checking and change of data management; 
basic statistics calculation; data processing and 
data analysis through software packages for 
statistics data report 

 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. หน่วยกิต 
4.ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2137322   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

3(2-2-5) 
               Research Methodology     in          
               Public Administration      

ความหมายและประเภทของการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย  การออกแบบ
การวิจัย  การใช้สถิติวิ เคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย การแปลผลและ   การอ่าน
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  และการฝึก
ปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   รวมไปถึง
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยทุกข้ันตอน 
                Meaning and type of research in 
public administration, research  process, define 
the issues research, research design, statistics 
software packages for research, interpretation  
and reading the result  of research, research 
writing  and  practice of  the  research 
proposal, including  training research process  
    

12137315   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
3(2-2-5) 

              Research Methodology     in Public     
              Administration      
              ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และวิจัยแบบผสมผสาน การออกแบบการวิจัย  การใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
การแปลผลและการอ่านผลการวิจัย  การเขียนรายงาน
การวิจัย และการฝึกปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย  รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยทุก
ขั้นตอน 
              Meaning and type of research in 
public administration; quantitative, qualitative 
and mixed methods research  processes; 
research design; statistics software packages for 
research; research interpretation; research 
writing  and  practice of  the  research proposal 
including  training research process   
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
 

2137440 การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ  
                                                    3(3-0-6) 
             Strategic Planning  and  
             Management in Public Sector 
             ความหมาย แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การคิดเชิงกลยุทธ์  ความส าคัญ ประเภท และระดับของ
กลยุทธ์  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆ 
ภายในองค์กร องค์ประกอบและกระบวนการการจัดการ
กลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ  การวางแผน        
กลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ
ภาวะวิกฤติ   การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ  และการก ากับติดตามประเมินกลยุทธ์  รวมทั้ง 
ศึกษาตัวอย่างการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การภาครัฐประเภทต่างๆ 
            Meaning, concepts of strategic 
planning, strategic thinking,  importance, type 
and level of strategy, the relationship between 
the policy and strategy of the agencies at 
various levels within the organization, the 

12137316  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
                                                    3(2-2-5) 

    Strategic Planning and  
               Management  
               แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการ
บริหารภาครัฐเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
น า ก ล ยุ ท ธ์ ไป ป ฏิ บั ติ  ก า รค วบ คุ ม เ ชิ งก ล ยุ ท ธ์              
การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
บริหารภาครัฐเพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพของการแข่ งขัน 
กรณีศึกษา  การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 
                Concept, process and techniques 
in strategic management of public sector; 
strategic planning; strategic implementation; 
strategic control; application of strategic 
management in public sector to increase 
potentiality competition; case study of strategic 
planning in public sector 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. หน่วยกิต 
4. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
elements and process of management strategy, 
analysis environment of the internal  and 
external organization, the strategic under the 
environment has changed or crisis, strategy 
formulation, implementation and evaluation 
including samples of strategic planning and 
management of public organizations 
 
2135357   ระเบียบปฏิบัติราชการไทย      3(3-0-6) 
               Bureaucratic Procedures 

       หลักแนวคิด กระบวนการ  และแนวทาง
ทฤษฎีในระเบียบปฏิบัติราชการไทย  ระเบียบว่าด้วย
การบริหารและปฏิบัตริาชการตา่ง ๆ การด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ระเบียบงานสารบรรณ  
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี  และระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ   
                Concepts, process and theoretical 
approaches in Thai bureaucratic procedure, 
regulations administrative and bureaucratic  
procedures, implementation of the law, 
regulations on personnel administration, 
financial, correspondence, good governance, 
procurement and supply                                                                                      

12137417  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย      3(2-2-5) 
               Thai Bureaucratic Procedures 

   แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการในการ
ปฏิบัติราชการไทย  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
ร ะ เบี ย บ ข้ า ร าช ก า รพ ล เรื อ น  ร ะ เบี ย บ ส า นั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย งานพั สดุ  ระ เบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานสารบรรณ ระเบียบในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
               Concepts, theories and process in 
Thai bureaucratic; government administration 
regulations; civil service regulations; 
regulations of the office of the prime minister 
on procurement; regulations of the office of 
the prime minister on correspondence; 
essential skills for correspondence; good 
governance regulations and administrative 
procedure 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2137439 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง  
                                                    3(3-0-6) 
            Peace and Conflict Management 
            ความหมาย  ประเภท  สาเหตุ และแนวคิด
พื้นฐานของความขัดแย้ง การตอบสนองต่อความขัดแย้ง 
ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง กระบวนการจัดการ
ความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา 
แนวคิด และบทบาทของสันติวิธีในการจัดการความ
ขัดแย้ง การวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งเชิง
สันติวิธี  วิเคราะห์สัมฤทธิผลของกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อ
แสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธีที่
เหมาะสม 
             Meaning, types, causes and basic 

12137418 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ 
              จัดการความขัดแย้งชายแดนใต้   3(2-2-5) 

            Strategic Area Development and  
            Conflict Management  

              in Southern Border 
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ใน

พื้นที่ บทบาทของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หุ้นส่วนในการ
พัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนท้องถิ่น แนวคิด รูปแบบ และกลไกการจัดการ
ความขัดแย้ง สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
ชายแดนใต้ของไทย กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ
วิธี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสัมมนา

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. หน่วยกิต 
4. ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
concept of the conflicts, response of the 
conflict, advantages and disadvantages of 
conflicts, conflict resolution, reconciliation, 
dialogue and the role of peaceful means for 
conflict management, strategy of the conflict 
management trough peace, analysis of a 
strategy to seek proper means for conflict 
management 
2137321  การบริหารการพัฒนาจังหวัด 
             ชายแดนภาคใต้                     3(3-0-6) 
               Development Administration  
             in Southern Border Provinces 
               หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารการพัฒนา  บทบาทของระบบการบริหารการ
พัฒนาประเทศโดยมุ่ งให้ เกิดความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคม
อาเซียน การน านโยบายการกระจายอ านาจ  กระจาย
ความ เจริญ ไปยั งภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น   การวาง
แผนพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และชุมชนโดยค านึงถึงทุน
ทางสังคม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เพื่ อการบริห ารการพัฒ นาชายแดน ภาคใต้ และ
ผลกระทบการบริหารพัฒนาของภาครัฐท่ีมีต่อพื้นที ่
          Principle, concept and theory of 
administrative development, role of 
administrative system for developing country 
by focusing on nation development strategy, 
provincial cluster development of southern 
border provinces, neighboring countries and 
ASEAN decentralization policy and prosperity 
distribution to countryside, planning for 
develop ability in area and community by 
consider social capital and cultural diversity, 
environment factors for southern border 
provinces development administration 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
   Concept of strategic development 

in the area; roles of government agencies 
about area development in accordance with 
the national strategy; development partners in 
accordance with public,  private sectors, civil 
society and local communities; concepts, 
models and mechanisms for conflicts 
management; conflict situation in the southern 
border areas of Thailand; processes to resolve 
problems in a peaceful; knowledge transferring 
through a seminar process to exchange ideas 
properly 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2137325  สัมมนาปัญหาและการบริหาร 
              จัดการพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้      3(1-4-4) 
              Seminar in Problem and  
              Administration in Southern Border  
              Area 
              สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย
กลุ่มย่อย ในประเด็นสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ จากความ
ไม่ ส งบ ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด ช าย แ ด น ภ าค ใต้ ใน มิ ติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมืองการ
ปกครอง  ศาสนา  กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่
ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งรูปแบบแนว
ทางการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ในบริบทสังคมพหุ
วัฒนธรรม  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  การน้อมน า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  การมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจการเมืองการปกครองที่มีลักษณะพิเศษ
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพ้ืนท่ี 
          Discussion, small group of discussion  
on the issues of unrest situation in southern 
border provinces in terms of history,                 
culture, economic, religion, politics, justice             
and the law employed in southern provinces, 
approach to deal with the issue in the             
context  of multicultural society, cross-cultural 
communication, practice into the royal strategy 
“understand and develop”, focusing on the 
distribution of political power that specifically 
in accordance with the requirement of local 
people 
 
 เฉพาะด้านเลือก         ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 

 
12137219 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง      3(3-0-6) 
               Self-Management of Local  
                Community 

    ความรู้พื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น กระบวนการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง นวัตกรรมการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น การสร้างภาคีเครือข่าย
ชุมชน ท้องที่ และท้องถิ่น  

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
   Fundamental, concepts and 

theories of local community self-management; 
process of local community self-management; 
guidelines of development to contribute    
local community self-management; local 
community self-management innovation; 
creation of  partners and network of local 
community   
 

2137335  การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 Local  Community  of Economy  
Management 

 แนวคิด  ความหมาย ความส าคัญของ
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  และประเภทของ
วิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจท้องถิ่น    
การน านโยบายองรัฐบาลด้านเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  และการพัฒนาความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชน  ปัญหาและข้อเสนอแนะ    

Concepts, meaning, the importance 
of local community economic model and            
the types of community enterprise,               
strategies for managing local enterprises,              
the implementation of the economic policy for 
the local government, economic development 
for local communities and development               
of strength community enterprise, factors  
contributing to the success of the community, 
problems and suggestions          
 
 

12137220  การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่ 
3(3-0-6) 

  Local Community enterprise       
  Management 

              แนวคิด  ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ
และประเภทของวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน   การน านโยบายของรัฐบาลด้าน
เศรษฐกิจไปปฏิบัติ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   และการ
พัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน  ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนา กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น  
              Concepts, meaning, importance, 
models and types of community enterprise; 
strategies for community enterprises 
management; the economic policy 
implementation to the local government 
organization; economic development for local 
communities and development of community 
enterprise strengths; factors contributing to  
the success of the community enterprise, 
problems and suggestions; case studies              
of local community enterprise 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2.ค าอธิบาย 
รายวิชา 
3. ช่ือวิชา 
 

 12137221 การบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่าง 
              ยั่งยืน                                3(3-0-6) 
               Sustainable Local Tourism  
               Management 
              ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยว
ท้องถิ่น   นโยบายรัฐเกี่ ยวกับการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น รูปแบบ

วิชาใหม่ 



146 
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การจัดการท่องเที่ยว บทบาทของท้องถิ่นและชุมชนต่อ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว วิเคราะห์ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น การวางแผนการการวางกลยุทธ์
การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
              Fundamental knowledge of local 
tourism; state policy on tourism management; 
local tourism situation; tourism management 
model; local and community roles in tourism 
management; local tourism potential analysis; 
planning and strategic for sustainable tourism 
management to promote the local economy 
 

 12137322 การจัดการเมืองสมัยใหม่         3(3-0-6) 
               Urban Management in New Era 
               ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด
การเมือง การพัฒนาของเมือง บทบาทของเมืองในมิติ
การพัฒ นาทางการเมื อ ง เศรษฐกิจ  การศึ กษ า 
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การจัดบริการสาธารณะ    
เมืองต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ปัญหาอันเนื่องมาจาก
การเติบโตของเมืองและทิศทางการพัฒนาเมือง 
การศึกษาประสบการณ์การจัดการเมือง และมหานคร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                Meaning and theories of urban 
management; urban development; role of 
urban in political, economic, education 
environment development; town planning; 
public services; model city; smart city; 
government policy involves the urban 
development; the problem analysis due to 
the trend and growth of the city; field studies 
in urban management and metropolitan in 
Thailand and other countries  
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 12137323 กฎหมายส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น  

                                                  3(3-0-6) 
                 Laws for Local Administration 

     กฎหมายส าคัญส าหรับการบริหารงาน
ท้องถิ่น อาทิ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก           
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการมี          
ส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายว่าด้วยการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น ระเบียบว่าด้วยวิธีการบริหารการ
คลังพัสดุ  
                 Important laws for local 
administration, such as the law on 
establishment of local government 
organizations; law on decentralization to local 
government organizations; local personnel 
administrative law; law on the election of 
member of council or local administrators;  
law on people participation; law on local 
public service; fiscal and parcel regulations  
 

วิชาใหม่ 

 2137422   การจัดการผลการปฏิบัติงาน   3(3-0-6) 
 Performance  Management      
 ความหมาย แนวคิด  และความส าคัญ

ของจัดการผลการปฏิบัติงาน  ลักษณะการจัดการ      
ผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  เครื่องมือในการจัดการผล
การปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือ เทคนิคการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ การก าหนดตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการ  การติ ดตาม และพัฒ นาผล         
การปฏิบัติงาน  และการน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้
ในการปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

  Meaning, concepts and 
importance of management performance, 
effective performance management, accurate 
and reliable means for manager, performance 
of modern management techniques, 
determining a measure of performance,  

12137224  การจัดการผลการปฏิบัติงาน    3(3-0-6) 
 Performance  Management        
 ความหมาย แนวคิด  และความส าคัญของ

จั ดการผลการปฏิ บั ติ งาน   ลั กษณ ะการจัด การ           
ผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล   เครื่องมือในการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและเช่ือถือ เทคนิคการ
จัดการผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ การก าหนดตัวช้ีวัด
การปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  
และการน าผลที่ ได้ จากการประเมิน ไป ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
                 Meaning, concepts and importance 
of management performance, effective 
performance management, accurate and 
reliable means for manager, performance of 
modern management techniques, determining 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
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performance management process involves 
planning the operation, evaluation practice 
track and improve performance and bringing 
the results of the evaluation to the 
performance of the organization effectively 

 

a measure of performance,  performance 
management process involves planning the 
operation, evaluation practice track and 
improve performance and bringing the results 
of the evaluation to the performance of the 
organization effectively; ethics in the 
performance appraisal 
 

2137212  ภาวะผู้น าทางการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
              Leadership in Administration for  
              Public Sector     
               แนวคิด ทฤษฎีคุณลักษณะเกี่ยวกับผู้น า 
บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้น า  ประเภทและ
ที่มาของผู้น า  องค์ประกอบที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การใช้ภาวะผู้น า  และบทบาทของผู้น าภาครัฐในการ
วางแผน  การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์การ  การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน  การพัฒนาความเป็นผู้น า และ    
การประเมินภาวะผู้น า เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารงานภาครฐั
อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
               Concepts, theories of qualification of 
leader, roles and capabilities of the leaders, 
types and source of the leader, factors that 
affect the success of leadership and the role of 
government in planning, decision making, 
organization communication, how to create 
motivation, the leadership development and 
leadership assessment leading to the efficient  
management of public sector in accordance 
with social context and benefits of the public 

12137225  ภาวะผู้น าและการจดัการการ 
                เปลี่ยนแปลง                     3(3-0-6)                                      
                Leadership and Change  
                Management 

     แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า คุณลักษณะ
ของผู้น า บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้น า 
ประเภทของผู้น า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
เสริมสร้างภาวะผู้น า บทบาทของผู้น าในการวางแผน 
การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์การ การสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน การพัฒนาความเป็นผู้น า การประเมินภาวะ
ผู้น า แนวคิด หลักการส าคัญของจัดการการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้น าใน
การบริหารองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

    Concepts, theories of leadership; 
characteristics of leaders; role and the 
capability of leaders, types of leaders, success 
factors in enhancing leadership; roles of leaders 
in planning, decision making, communication in 
organizations and creating work motivation; 
leadership development; leadership 
assessment; key concepts of change 
management; change management strategy; 
leadership roles in organizational management 
and change management 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย 
รายวิชา 

 

2137444 การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ  
                                                    3(3-0-6) 
             Quality Management in Public  
             Sector 
             ความหมาย แนวคิดพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ การสร้างคุณภาพ  การจัดการทั่วทั้งองค์การ  
การควบ คุ มคุณ ภ าพ  และการป ระกั นคุณ ภ าพ          

12137326 การจัดการคุณภาพส าหรับภาครัฐ  
                                                    3(3-0-6) 
              Quality Management in Public  
              Sector 

   ความหมาย แนวคิดพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ การสรางคุณภาพ การจัดการทั่วทั้งองคการ 
การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ  การ

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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การประกันคุณภาพในต่างประเทศและในประเทศไทย 
พัฒนาการของการจัดการคุณภาพภาครัฐ  กระบวนการ
จัดการคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการคุณภาพ
โดยรวมทั้งองค์กร  ระบบรางวัลคุณภาพขององค์การ
และอื่น ๆ และระบบการจัดการมาตรฐานสากล การ
ควบคุมคุณภาพ                             
           Meaning, basic concepts of quality 
management, quality, management throughout 
the organization, quality control and quality 
assurance, quality assurance in Thailand and 
abroad, development of public quality 
management, quality management process, 
techniques and  tools  of quality management 
of organization, reward system of the 
organization and others and standard 
management systems international, quality 
control   

ประกันคุณภาพในตางประเทศและในประเทศไทย 
พัฒนาการของการจัดการคุณภาพภาครัฐ กระบวนการ
จัดการคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการคุณภาพ
โดยรวมทั้ง  องคกร ระบบรางวัลคุณภาพขององคการ
และอื่น ๆ และระบบการจัดการมาตรฐานสากล การ
ควบคุมคุณภาพ  

Meaning, basic concepts of quality 
management; quality creation; management 
throughout the organization, quality control 
and quality assurance, quality assurance in 
Thailand and abroad, development of public 
quality management, quality management 
process, techniques and tools of quality 
management of organization, reward system of 
the organization and others and standard 
management systems international, quality 
control 
 

2137324   การจดัการภยัพิบติัและภาวะวิกฤติ   
3(3-0-6)       

               Disaster and Crisis Management  
                ก า ร เต รี ย ม ก า ร ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น                 
การเฝ้าระวัง  การเยียวยา  การฟื้นฟู  การส่งเสริมและ
การพัฒนาพื้นที่  เหตุการณ์  ชุมชนและองค์การที่อยู่ใน
สภาพภาวะวิกฤติ  ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติประเภท
ต่าง ๆ  การเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐและภาค
สังคม  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ  ตลอดจนเครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้ของภาครัฐ และภาคีต่างๆ กรณีศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กร และประเทศ   
               Preparation to defense, surveillance, 
remedy, recovery, promotion and area 
development, incident, communities and 
organizations under crisis, emergency and 
disasters, the capacity of government and civil 
society, change in the environment of the local 
community and the country as well as network 
management of the government, the case 
study of the local communities, organizations 
and the country    

12137327  การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
 3(3-0-6) 

Disaster and Crisis Management 
               แนวคิดการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
ป ระ เภ ทขอ งภั ยพิ บั ติ  ก ารป ระ เมิ น ค วาม เสี่ ย ง               
การเฝ้าระวัง  แผนเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการใน
ภาวะวิกฤติ   การฟื้ นฟู และเยียวยา  การเพิ่ มขีด
ความสามารถของภาครัฐและภาคสังคม การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และการสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการภัย
พิบัติและภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
              Concepts of disaster and crisis 
management,  types of  disaster,  risk 
assessment,  monitoring,  readiness plan, 
operation plan in crisis,  rehabilitation and 
remedy,  the capacity of government and civil 
society, community participation,  the creation 
of network in disaster and crisis management, 
the case study in Thailand and other countries  

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2137215 การจัดการส านักงานและการจัดการ 
            เอกสาร                               3(3-0-6) 
            Offices Management and Document  
            Management 
            ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของ
ส านักงาน  บทบาทของการจัดส านักงาน  งานสาร
บรรณ  งานพัสดุ  ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานส านักงาน 
ระเบียบและการปฏิบัติการงานพัสดุของราชการ  การ
ปฏิบัติการงานพัสดุ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ การ
ท าบัญ ชีคุมพัสดุ  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการ
บริหารงานส านักงานและระบบการจัดการเอกสาร 
           Knowledge of operation of the office, 
role of office, documentation, equipment 
procurement,   regulation and operation 
procurement of government, operational 
procurement, procurement, storage supplies, 
accounting, control package, problems and 
solutions in the administration office and 
document management system    

12137328 การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
               Office Management in Digital Age 

    แนวคิดและหลักการจัดการส านักงาน
สมัยใหม่ การจัดองค์การส านักงาน การจัดการพื้นที่  
การจัดสภาพแวดล้อม การติดต่อสื่ อสารภายใน
ส านักงาน การจัดการพัสดุส านักงาน การจัดการงาน
เอกสาร การวิเคราะห์พัฒนาระบบการจัดการส านักงาน 
การควบคุมงานส านักงาน การจัดการส านักงานอัตโนมัติ 
แนวโน้มการจัดการส านักงานในยุคดิจิทัล 
               Concepts and principles of modern 
office management; office organization; space 
management; environment arrangement; 
communication within the office; parcel 
management in office; document 
management; the analysis and development of 
the office management system, job control in 
office; automatic office management as well as 
office management trends in the digital age 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2.ช่ือวิชา  
3. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

2137443   แรงงานสัมพันธ์                   3(3-0-6) 
Labour  Relation 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล  ลูกจ้าง และ

นายจ้าง นโยบายของรัฐด้านแรงงานสัมพันธ์  บทบาท
ของสหภาพแรงงาน  ปัญหาแรงงานสัมพันธ์  ขอบเขต
และวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน  แนวคิดของ
แรงงานสัมพันธ์  สาระส าคัญของกฎหมายที่ส าคัญ
เกี่ ยวกับแรงงาน เช่น  กฎหมายคุ้ มครองแรงงาน  
กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ ์  
              Relationships between the 
government, employers and employees, 
government policy of labour  relations, role of 
union labor, problem of labour relations, scope 
and evolution of labor law, concept of labour  
relations, essence of the law on labour 
protection laws such as labour protection laws, 
social security law, compensation law, labour 
relations law          
 

12137329   กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ ์
                                    3(3-0-6) 

     Labor Law and Labor Relations  
                 หลักการ แนวคิด  ความ เป็ นมาของ
แรงงาน สั มพั น ธ์  ค วามป ลอดภั ย ในการท างาน          
การก าหนดนโยบายแรงงาน ปัญหาแรงงานสัมพันธ์   
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษาส่งเสริมพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
แรงงาน อาทิ กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายการประกันสังคมและกองทุนทดแทน  

    Principles, concepts, and 
background of labor relations; safety at work; 
labor policy formulation; labor relations 
problems; problem and solutions analysis by 
case studies to promote employee relations; 
labor-related laws such as employment law, 
labor protection law, social security law and 
compensation fund 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2134203    การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 
                Thai Politics and Government 
                 ประวัติ และพัฒนาการทางการเมือง           
การปกครองไทย ตลอดจนวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่
ส าคัญ ในประเทศไทย  สถาบันทางการเมืองไทย 
บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์  
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี   รั ฐ ส ภ า  ศ าล  พ รรค ก า ร เมื อ ง             
กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง การเลือกตั้ง และการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เมื อ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ                       
ภาคประชาสังคม 
                   Background and Thai political 
development as well as the important of 
political crisis in Thailand, Thailand's political 
institutions, the role of political institutions, the 
monarchy, cabinet, parliament, court, political 
parties, interest group, political elections, and 
the political participation of the people and 
civil society   
 

12137230  การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

     พัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 วิกฤติการณ์
ทางการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย  สถาบันทางการ
เมืองไทย กระบวนการทางการเมือง กลุ่มอิทธิพล     
การเลือกตั้ ง และการมีส่ วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนและภาคประชาสังคม 
                 Thai political development after 
Siamese revolution B.E.2475; the important 
political crisis in Thailand; Thailand's political 
institutions, political process; influence group; 
elections; and the political participation of the 
people and civil society   
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
 

2134306 ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาค 
             ประชาชน                           3(3-0-6) 
             Civil Society and People’s  
             Participation 
             ความ ห ม าย   ห ลั กก าร   แน วคิ ด แล ะ
พัฒนาการของประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและ
ตะวันตก  ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดประชาสังคมและการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน  การเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตลอดจนบทบาทของ
ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ        
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
          Meaning,  principle,  concepts and 
development of civil society in Thailand and 
western countries, factors that contribute to 
civil society and public sector participation, 
social movement since past until present as 
well as the role of civil society for solving 
community problems and sustainable social 
development      
 
 

12137231  ประชาสังคมและการมีสวนรวมภาค 
               ประชาชน                           3(3-0-6) 
                Civil Society and People’s  
                Participation 

    ความห มาย  ห ลั กการ  แน วคิ ด และ
พัฒนาการของประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและ
ตะวันตก ปจจัยที่เอื้อตอการเกิดประชาสังคมและการ
มีสวนรวมภาคประชาชน การเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนบทบาทของ
ภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาของชุมชนและ         
การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  

    Meaning, principle, concepts and 
development of civil society in Thailand and 
western countries; factors that contribute to 
civil society and public sector participation; 
social movement since past until present as 
well as the role of civil society for solving 
community problems and sustainable social 
development 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2134307 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย        3(3-0-6) 
             Human Rights in Thai Society 
             ความหมาย แนวคิด หลักการส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน   พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ต าม บ ท บั ญ ญั ติ ใน รั ฐ ธ ร รม นู ญ 
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน   กลไกทาง
กฎหมายที่ควบคุมให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน เช่น  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
           Meaning, concepts, principle of human 
rights, development of human rights in 
Thailand, human rights in constitution, 
international standard of human rights, legal 
mechanism that control in accordance with 
human rights such as human rights 
commission, ombudsman of parliament as well 
as trend of human rights in Thailand 

12137332 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย       3(3-0-6) 
               Human Rights in Thai Society 
              ความหมาย แนวคิด หลักการส าคัญของ
สิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ 
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กลไกทาง
กฎหมายที่ควบคุมใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชน เชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา ตลอดจนแนวโนมของสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย  
              Meaning, concepts, principle of 
human rights; development of human rights in 
Thailand; human rights in constitution; 
international standard of human rights; legal 
mechanism that control in accordance with 
human rights such as human rights 
commission, ombudsman of parliament as 
well as trend of human rights in Thailand 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 

 

 12137333   พลเมืองเข้มแข็ง                3(3-0-6) 
                Active Citizen 
                แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย แนวคิดเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย หน้าที่ของพลเมือง กระบวนการสร้างให้
ป ระ ช าชน มี จิ ต ส านึ ก ค ว าม เป็ น เจ้ า ข อ งพื้ น ที่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการจัดบริการ
สาธารณะ การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนของประเทศต่าง ๆ 
               Concepts of democratic system; 
characteristics of citizenship in democratic 
system; concepts for strengthening of 
citizenship in democratic system; citizenship 
duties; awareness formulation in area’s 
ownership to the people; people’s 
participation processes in public service 
management; comparative of people’s 
participation in other countries 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2134408  การเมืองการปกครองและการบริหาร

นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 
3(3-0-6) 

Politics, Government and Policy 
Administration of ASEAN 
Countries 

                โครงสร้างและรูปแบบการเมื องการ
ปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย แนวทางความร่วมมือระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่น ในกรอบประเด็นความร่วมมือ 3 เสาหลัก 
รวมถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
กลุ่มผลประโยชน์และวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจในความร่วมมือเชิงนโยบาย
ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

Structures and types of the ASEAN 
politics compared to Thailand, cooperation of 
national and local level in the three pillars of 
cooperation issues, factor of success and 
barriers,  interest group and political culture 
affecting the decision-making processes in 
international policy cooperation in ASEAN 

 

12137334 การเมืองการปกครองและความร่วมมือ     
               ของกลุ่มประเทศอาเซียน        3(3-0-6) 

    Politics, Government and    
                Cooperation of ASEAN Countries 
                รูปแบบการเมืองการปกครอง การบริหาร
ราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย แนวทางความร่วมมือระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่น และกรอบความร่วมมือของประชาคม
อาเซียน 
                The form of politics and 
government; bureaucratic administration of the 
ASEAN compared to Thailand; national 
cooperation and local level in the Association 
of Southeast Asian Nations Cooperation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. ค าอธิบาย 
รายวิชา 
 
 

 12137335 นโยบายสวัสดิการสงัคม           3(3-0-6) 
               Social Welfare Policy 

   หลักการ ทฤษฎี ปรัชญาเกี่ยวกับสังคม
สวัสดิการ ประเภทและขอบข่ายของนโยบายด้านสังคม 
กระบวนการนโยบายสังคม ความส าคัญ องค์ประกอบ
ของสวัสดิการสังคมและรัฐสวัสดิการ รูปแบบและวิธี
ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและรัฐสวัสดิการ ลักษณะ
การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐ สวัสดิการชุมชนและ
เอกชนที่ เกี่ยวข้องกับครอบครัว เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ คนยากจน คนพิการ กลุ่มคนชายขอบ และ
กลุ่มเปราะบางในสังคม การศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน
และการคุ้มครองทางสังคม การประกันสังคม และ
บทบาทของรัฐในการสร้างสังคมสวัสดิการที่ยั่งยืน 

Principles, theories and philosophy 
about welfare society; types and scope of 
social policy; social policy process; 
importance, elements of social welfare and 
welfare state; patterns and methods of social 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
welfare and welfare state; characteristics of 
the social welfare of the state; community 
and private welfare related family, children 
and youth, the elderly, the poor, the disabled, 
marginalized people and vulnerable groups in 
society; human rights principles and social 
protection; social security and the role of the 
state in creating a sustainable welfare society 

 
 12137336 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม     3(3-0-6) 

              Economic and Social Policy 
  ทฤษฎีและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
น โย บ าย เศ รษ ฐกิ จ ต่ อ ก ารพั ฒ น า ปั ญ ห าแ ล ะ           
แนวทางการแก้ปัญหาจากการด าเนินนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การประเมินผลกระทบของ
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมต่อการพัฒนา นโยบาย  
การพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย 

Important theories and ideas on 
economic and social development; influence 
of the internal and external environment on 
economic and social development policy; 
economic policy for development; problems 
and solutions from economic and social 
development; policy impact assessment of 
economic and social on development; 
Thailand development and reform policy 

 

วิชาใหม่ 

2137336 การบริหารการคลังและการงบประมาณ 
            ท้องถิ่น                                3(3-0-6) 
            Local  Public Finance and   
            Budgeting   
            แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการคลังสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ความส าคัญของระบบ
การเงินการคลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาล
แห่งชาติ  ระบบเงินอุดหนุน ภาษีท้องถิ่น และการ
บริหารรายได้ของท้องถิ่น ระบบงบประมาณ วงจร
งบประมาณและกระบวนการงบประมาณขององค์กร

12137337  การบริหารการคลังและ 
               การงบประมาณทองถิ่น          3(3-0-6) 
               Local Public Finance and  
               Budgeting 

    แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการ
คลังสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ความส าคัญของระบบ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความ
สัมพันธทางการคลังระหวางทองถิ่นกับรัฐบาลแหงชาติ 
ระบบเงินอุดหนุน ภาษีทองถิ่น การบริหารรายไดของท
อ งถิ่ น  ร ะ บ บ งบ ป ร ะ ม า ณ  ว งจ ร งบ ป ร ะ ม า ณ 
กระบวนการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ การบริหารรายจ่ายของ
ท้องถิ่น การบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการ
สาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น 
            Concepts of fiscal decentralization to 
local governments, the importance of the fiscal 
system in local government, the fiscal 
relationship between local and national 
government, the system of subsidies, local 
taxes, and local income administration, 
budgetary system, budget cycle and budget 
process of local government, local 
administration expenditure, budget 
administration that focuses on  public services 
and local development         
 

ถิ่น  การบริหารรายจายของทองถิ่น  การบริห าร
งบประมาณที่ เนนผลงานบริการสาธารณะและการ
พัฒนาทองถิ่น  

Concepts of fiscal decentralization to 
local governments; the importance of the fiscal 
system in local government; the fiscal 
relationship between local and national 
government; the system of subsidies; local 
taxes; local income administration; budgetary 
system; budget cycle; budget process of local 
government; local administration expenditure; 
budget administration that focuses on public 
services and local development 

 

2137333 การตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ  
                                                    3(3-0-6) 
            Marketing in Public Sector 
            ความหมายและความส าคัญของการตลาด   
รัฐกับเอกชน  การตลาดเพื่อสังคม  แนวคิด เครื่องมือ
และวิธีการด้ านการตลาด เพื่ อการสร้างการรับรู้        
การเสนอคุณค่า การโน้มน้าว การสร้างความเข้าใจ     
การสร้างสัมพันธภาพและการสร้างความพึงพอใจ
ระหว่างภาครัฐกับผู้ รับบริการ ผู้จัดหาบริการกับ
ผู้รับบริการต่อนโยบายโครงการของรัฐ  และการ
ให้บริการสาธารณะ 
           Meaning and importance of marketing, 
public sector and private, marketing for social, 
concept, tools and methods of marketing for 
making acknowledgement proposition, 
motivating, making understanding, making 
relationship and satisfaction  between public 
sector and client , providers and  customers to 
the project of government and  the public 
service 

12137338 การตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ                                
                                                    3(3-0-6) 
               Marketing in Public Sector 
              ความหมายและความส าคัญของการตลาด 
รัฐกับเอกชน การตลาดเพื่อสังคม แนวคิด เครื่องมือ
และวิธีการดานการตลาดเพื่ อการสรางการรับรู        
การเสนอคุณคา การโนมนาว การสรางความเขาใจ   
การสรางสัมพันธภาพและการสรางความพึงพอใจ 
ระหวางภาครัฐกับผูรับบริการ ผูจัดหาบริการกับผูรับ
บริการตอนโยบายโครงการของรัฐ และการใหบริการ
สาธารณะ  

 Meaning and importance of 
marketing; public sector and private; marketing 
for social, concept, tools and methods of 
marketing for making acknowledgement 
proposition, motivating, making understanding, 
making relationship and satisfaction between 
public sector and client; providers and 
customers to the project of government and 
the public service 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
2137334 ผู้ประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการ 
             สาธารณะ                            3(3-0-6) 
             Entrepreneurship in Public  Sector  
             and  Public  Service Delivery 
             แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ  ลักษณะของ
องค์กร การวางแผน การควบคุมองค์การที่เกี่ยวข้องและ
ก ล ยุ ท ธ์ ต่ า ง  ๆ  ร วม ทั้ งปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค ข อ ง
ผู้ประกอบการ  จรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกอบการ  
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  การเจราจาต่อรอง
และการจัดการความขัดแย้ ง แนวคิดการบริการ
สาธารณะ  เทคนิคการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
รูปแบบของการจัดท าบริการสาธารณะ  การประเมิน
การให้บริการสาธารณะ       ของภาครัฐ 
          Concepts of an entrepreneurship, 
feature of organization, planning, controlling 
related organization and strategies, problem 
and  obstacle   of entrepreneur, ethics of an 
entrepreneur, enhancement of creativity, 
negotiation and conflict management,  concept 
of public services, new technique of public 
services,  format of public service, public 
service evaluation 

12137339 ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการ 
              สาธารณะ                           3(3-0-6) 
              Entrepreneurship in Public Sector  
              and Public Service Delivery 
              แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ ลักษณะ
ขององคกร การวางแผน การควบคุมองคการที่เกี่ยว   
ของและกลยุทธตาง ๆ รวมทั้งปญหา อุปสรรคของ      
ผปูระกอบการ จรรยาบรรณของการเปนผูประกอบการ 
การเสริมสรางความคิดสรางสรรค การเจรจาตอรอง
และการจัดการความขัดแยง แนวคิดการบริการ
สาธารณะ เทคนิคการบริการสาธารณะแนวใหม
รูปแบบของการจัดท าบริการสาธารณะ การประเมิน
การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  
             Concepts of an entrepreneurship; 
feature of organization; planning, controlling 
related organization and strategies; problem 
and obstacle of entrepreneur; ethics of an 
entrepreneur; enhancement of creativity; 
negotiation and conflict management; concept 
of public services; new technique of public 
services; format of public service; public 
service evaluation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 

 

 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
              ไม่น้อยกว่า            6            หน่วยกิต 
 
2137447   การเตรียมสหกิจศึกษา               1(30) 
               Cooperative  Education  
               Preparation 
                หลักการ  แนวคิดและกระบวนการของ  
สหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์     
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                  Principles, concepts and process 
of cooperative education, regulating, 
fundamental knowledge for working, 
communication and human relation, 
personality development, techniques for 
presentation, report writing, ethics for working  

             วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
             ไม่น้อยกว่า            6             หน่วยกิต 
 
12137340   การเตรียมสหกิจศึกษา          
                ทางรัฐประศาสนศาสตร์        1(1-0-2) 
                Cooperative  Education    
                Preparation in Public  
                Administration 
                หลักการ  แนวคิดและกระบวนการของ  
สหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์      
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                  Principles, concepts and process 
of cooperative education, regulating, 
fundamental knowledge for working, 
communication and human relation, 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
3. หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุงเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พุทธศักราช 2564) หมายเหตุ 
personality development, techniques for 
presentation, report writing, ethics for working   
 

2137446 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             รัฐประศาสนศาสตร์                  5(450)   
             Field Experience in  
             Public Administration 
              ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน
องค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นการ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารในองค์การ      
มาน าเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
              Training of public administration in 
government organization,  state enterprise and 
private sector by focusing on data collection, 
data analysis, administration in organizations 
and presentation after completing field 
experience        

12137441  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
                รัฐประศาสนศาสตร์               5(450)                                         
                Professional Experience in Public  
                Administration 
                ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน
องค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นการ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารในองค์การ      
มาน าเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
               Training of public administration in 
government organization,  state enterprise and 
private sector by focusing on data collection, 
data analysis, administration in organizations 
and presentation after completing field 
experience     
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
 

2137448   สหกิจศกึษา                          6(600)                 
               Cooperative  Education  
               การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว
ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
               Working as a temporary staff for 
assigned project as well as report  and 
presentation 
 

12137442  สหกจิศึกษา                          
               ทางรัฐประศาสนศาสตร์           6(600)  
               Cooperative  Education in Public  
               Administration 
               การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว
ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
                Working as a temporary staff for 
assigned project as well as report  and 
presentation 
 

ปรับปรุงดังนี ้
1. รหัสวิชา 
2. ช่ือวิชา 
 

9.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          6            หน่วยกิต 
 
      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ   ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

9.3  หมวดวิชาเลือกเสรี           6           หน่วยกิต 
 
      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 3888/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหลักสตูร  พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 3904/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
(หลักสูตร 4 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2/2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
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หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ า
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1     
หน่วยกติ 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ   
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอ่ืนแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ         
ศูนย์การศึกษานั้น 
 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่ มีสภาพนักศึกษาให้มีบั ตรประจ าตัวนั กศึกษาเป็นหลักฐาน เพ่ือ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
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  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดย ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15 .4 .5  ได้ รับ อนุ มั ติ จ ากมห าวิท ยาลั ย ให้ ล าออกห รือ โอน ไปยั ง
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติท่ีสองท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่ก าหนดตามข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

 15.4.13 กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
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  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษา
สภาพนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผันการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อ านาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
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  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา  

 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E   
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
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 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  31.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 
  

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับ
การประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
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  34.1 มีความประพฤติด ี
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือท าค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล  ศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษ นรนิติผดุงการ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรปรับปรุงวิชานโยบายสาธารณะและ     

การวางแผน ให้เห็นว่านโยบายสัมพันธ์กับ    
การบริหาร 

 

ในค าอธิบายรายวิชานโยบายสาธารณะและ      
การวางแผนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติซึ่ งเกี่ยวข้องกับการแปลง
นโยบายไปสู่การบริหารงานของหน่วยงานใน
รูปแบบแผนงานและโครงการ 

2 วิชาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน -
ศาสตร์ ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารโดย
ใช้เทคโนโลยี สถานที่และเครื่องมือ  
     

เนื้อหาดังกล่าวปรากฎในรายวิชาการบริหาร
ราชการในยุ คดิ จิ ทั ล  โดยมี เนื้ อห าเกี่ ย วกั บ        
การปรับเปลี่ยนองค์การให้เท่าทันกับการบริหาร
ราชการยุคดิจิทัล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ 

3 วิชาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสน -
ศาสตร์ ควรรวมเนื้อหาวิธีและเทคนิควิธีหลัก
ในการบริหาร เช่น  การวางแผน การจัด
อ งค์ ก า ร  ก า ร สั่ ง ง า น แ ล ะ อ า น ว ย ก า ร          
การติดตามและควบคุมงานและการรายงาน
และประเมินผลงาน และการท างานร่วมกับ
ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์ไว้
ในรายวิชาด้วย 

เนื้ อ ห า เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เชื่ อ ม โย ง            
การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภ าค เอก ช น  หุ้ น ส่ วน ระห ว่ า งภ าค รั ฐ แล ะ
ภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เทคนิค
การจัดการภาครัฐและเอกชน ปรากฏอยู่ในชุด
วิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ส่วนเนื้อหา
เกี่ยวกับการท างานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กร
สาธารณะประโยชน์ ปรากฏอยู่ในรายวิชา       กา
รบริหารราชการยุคดิจิทัลในส่วนของความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ   ภาคประชา
สังคม 

4 วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณเป็น
วิชาหลักวิชาหนึ่ง 

วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณเป็นวิชา
หลักตามกลุ่มองค์ความรู้ ในมาตรฐานคุณวุฒิ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ส า ข า วิ ช า              
รัฐประศาสนศาสตร์ จึงใส่ไว้ในกลุ่มวิชาแกน 

5 
 

วิชาการบริหารการพัฒนาและการจัดการ
ปัญหาชายแดนใต้ควรเป็นรายวิชาสัมมนา
มากกว่าการบรรยาย โดยให้นักศึกษาในแต่ละ
รุ่นที่เรียนอาจเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งก าลัง
เป็นที่สนใจในขณะนั้น 

ปรับเป็นรายวิชากลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
การจัดการความขัดแย้งชายแดนใต้  โดยเพ่ิม
เนื้อหา “การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ
สั ม ม น าแ ลก เป ลี่ ย น ค ว าม คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม” และปรับหน่วยกิตให้เป็นรายวิชาที่มี
การบรรยายร่วมกับการปฏิบัติ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 
 

การใช้  WIL ในการเรียนการสอน ในสาขา              
รัฐประศาสนศาสตร์ค่อนข้างยาก 

วางแนวทางในการประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพ่ือท าความเข้าใจในขอบข่าย
ของการท างานที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
แบบ WIL 

2 ค ว ร เป รี ย บ เที ย บ  ก ลุ่ ม ค ว า ม รู้  5 ด้ า น           
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์กับรายวิชาในหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา เพ่ือตัดรายวิชาที่ไปจ าเป็นและ    
ไม่เก่ียวข้องกับกลุ่มองค์ความรู้ออก 

จัดท าตารางเทียบรายวิชาตามกลุ่มองค์ความรู้ 
5 ด้าน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งผลให้ตัด
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ                    
รัฐประศาสนศาสตร์และรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ออก 

3 อาจารย์ควรพัฒนาตนเองโดยการอบรมและ
เรียนรู้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
อาทิ  การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง             
การอบรมเรื่ องการจัดการสารสนเทศและ      
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ตาม  
องค์ความรู้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรวางแนวทางการพัฒนาตนเองให้
อาจารย์ผู้สอนอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในรายวิชา
ที่รับผิดชอบสอน เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่
ให้ ส อด ค ล้ อ งแ ล ะ เกิ ด ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ        
ตามศาสตร์ 

4 รายวิชาการบริหารราชการยุคดิจิทัล ค าอธิบาย
รายวิชายังไม่แตกต่างจากรายวิชาการบริหาร
ราชการไทย (ในหลักสูตรเก่า) 

ปรับปรุงและเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาใน
ประเด็น การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ การปรับเปลี่ยนองค์การให้เท่าทันกับ
การบริหารราชการยุคดิจิทัล การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาและความท้า
ทายของการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน 
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(ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
5 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปการจัดการข้อมูลอาจ

จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแทนการจัดเป็น
รายวิชาเพ่ือลดจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 

ยังคงรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปการจัดการ
ข้อมูลไว้และออกแบบให้ เป็นรายวิชาปฏิบัติ
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการใช้โปรแกรมเพ่ือ
จัดการข้อมูล เนื่องจากผลการส ารวจของผู้ใช้
บัณฑิตพบว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญ สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

6 วิชาการวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐควร
เปลี่ยนเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับไม่ควรจัดอยู่
ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 

ปรับวิชาการวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
จากกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกไปอยู่ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 

7 การตั้งชื่อวิชาไม่จ าเป็นต้องใส่ค าว่า “ภาครัฐ” 
หรือค าว่า “บริหาร”เพ่ือเอาใจตลาดมาก
จน เกิ น ไป  อ าจ ใส่ ค าว่ า  “ ก ารจั ด ก าร”                
แทนค าว่า “บริหาร” ได ้

เปลี่ยนชื่อวิชาที่มีค าว่า “การบริหาร” เป็น  
“การจัดการ” เช่น วิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปรับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ และวิชาการวางแผนจัดการเชิงกล
ยุทธ์ภาครัฐ ปรับเป็นวิชาการวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

8 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีภาวะผู้น า ทักษะการ
สื่อสารและการตัดสินใจ ซึ่ งเป็นสิ่ งจ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
อาจารย์สามารถสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ค ว าม เป็ น ผู้ น า  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ                
การตัดสินใจ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลกัสูตร 
 
ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี 
 
 ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การรับเข้านักศึกษา (5.4) จะมีเกณฑ์วัดหรือ  
ไม่ว่านักศึกษาต่างชาติจะสามารถสื่อสารและ
เข้าใจบทเรียนหรือรายวิชาที่เป็นภาษาไทยได้
ทุกวิชาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ เนื่องจากศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องอาศัยทักษะใน
การสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
อย่างดี เนื่องจากเป็นการบริหารในองค์กรรัฐ 
อีกทั้งในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการ / กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัย
ทักษะที่มีความช านาญอย่างแท้จริง 

กรณีนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ จะใช้การวัดทักษะการ
สื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ตอน
คัดเลือกเพ่ือรับนักศึกษาเข้าเรียน 

2 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต้องสะท้อนถึง
อาชีพที่นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายวิชาใน
หลักสูตร ไม่ ได้มี  module หรือรายวิชาที่
เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้
นักศึกษาที่จบไปอาจไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับพนักงานบริษัทเอกชนได้ 

จัดท าชุดวิชาการจัดการและเอกชนเพ่ิมเติม
จาก 3 ชุดวิชาเดิม ได้แก่  ชุ ดวิชานโยบาย
สาธารณะและการวางแผน ชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และชุดวิชาการ
บริหารปกครองท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา
เกิดสมรรถนะเชิงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 
(WIL)  

3 
 

ในส่วนของแผนพัฒนาปรับปรุงการเตรียม
ความพร้อม ในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ท างด้ าน รั ฐ ป ระศ าส น ศ าส ต ร์  ค ว รจ ะ         
เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงทักษะที่อาจารย์ได้รับ
และสามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง 
 

ได้เพ่ิมเนื้อหาทั้งในส่วนของกลยุทธ์การพัฒนา
อาจารย์ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน และ 
ในหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
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(ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4 บางรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน อาจจะโยกไปอยู่ 

ในหมวดกลุ่ มวิชาเฉพาะด้ านบั งคับ  เช่น       
ก ารจั ด การท รัพ ยากรมนุ ษ ย์  เนื่ อ งจ าก        
เมื่อพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      
จ ะ พ บ ว่ า  ห ม ว ด วิ ช า ชี พ เฉ พ า ะ ด้ า น 
ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ 1) องค์การและ
ก า ร จั ด ก า ร  2) น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ                   
3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์  4) ทฤษฎี              
รัฐประศาสนศาสตร์ และ 5) การคลังและ
งบประมาณ  ดังนั้น รายวิชาในกลุ่มนี้ ควรจะ
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ  

ปรับรายวิชาแกน ได้แก่ นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน การบริหารปกครองท้องถิ่น 
การจัดการภาครัฐและเอกชน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ไปอยู่ ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ ซึ่ งสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา     
รฐัประศาสนศาสตร์ 

6 วิ ช าส ถิ ติ แ ล ะก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล ท า ง            
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรจะย้ายมาในหมวด
วิชาบังคับ และให้รายวิชาระเบียบวิจัยทาง               
รัฐประศาสนศาสตร์ไปอยู่ในหมวดวิชาแกน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบกระบวนการวิจัย
ก่อนที่จะเรียนสถิติ 

จัดให้รายวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และรายวิชาระเบียบวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ เนื่องจากความยากง่ายของรายวิชา 
และเพ่ือความต่อเนื่องในการเรียน 

7 ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 
อาจเพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
บริหารโครงการ  
 

ชุดวิชานโยบายสาธารณะได้เพ่ิมค าอธิบายใน
ส่วนของโครงการและวงจรของโครงการ             
ก า รบ ริ ห า ร แ ล ะก ารค ว บ คุ ม โค ร งก า ร                
การประเมินโครงการ ซ่ึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การบริหารโครงการ 

8 ชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเพ่ิม
เนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยและสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในมิติการบริหารทุนมนุษย์ใน
ปั จ จุ บั น  เช่ น  ก ารบ ริ ห ารผ ลตอบ แท น                 
การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารทุน
มนุษยด์้วยหลักสมรรถนะ เป็นต้น 

ปรับชื่อชุดวิชาเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์และได้เพ่ิมเนื้อหาวิชาให้มีความ
ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ก า รบ ริ ห า รทุ น ม นุ ษ ย์ ใน ปั จ จุ บั น  เช่ น                  
การบริหารค่าตอบแทน กลยุทธ์การจัดการทุน
มนุษย ์และกลยุทธ์มุ่งผลปฏิบัติงานระดับสูง  
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(ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

9 ชุดวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่นควรเพ่ิม
เนื้อหาวิชาเพ่ือให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทั้ งห มด ในการบ ริห ารงาน ท้ อ งถิ่ น  เช่ น               
ก ารบ ริห ารท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ ใน ท้ อ งถิ่ น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ชุดวิชาการบริหารงานท้องถิ่นมีค าอธิบาย
เกี่ยวกับวางแผนและการบริหารโครงการ
ท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น  และเพ่ิมเนื้อหาการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น ส าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมวิชาการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเป็นวิชาเฉพาะ
ด้านเลือกในกลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน 

10 ควรเพิ่มชุดวิชาเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและ
เอกชน 

เพ่ิมเนื้ อหาการจัดการภาครัฐและเอกชน
โดยรวมกับรายวิชานวัตกรรม 

11 ควรบรรจุ รายวิชาที่ เกี่ ยวกับทั กษะและ
เครื่องมือที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
องค์กรภาครัฐ เช่น การตลาดภาครัฐ ระบบ
สารสน เทศเพ่ื อการจัดการในยุคดิ จิทั ล               
การจัดการความหลากหลายในองค์กร หรือ 
รายวิชาที่เก่ียวกับ e-government 

เพ่ิมรายวิชาการตลาดส าหรับการจัดการภาครัฐ
ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชานโยบาย
สาธารณะและการคลังสาธารณะ เพ่ิมวิชา             
การจัดการส านักงานยุคดิจิทัล ในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาการจัดการและ            
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ งเป็นวิชาที่
เกี่ ย วกั บ ทั กษ ะและ เค รื่ อ งมื อที่ เกี่ ย วกั บ               
การบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐ และใน
ราย วิ ช า ก ารบ ริ ห า ร ร าช ก ารยุ ค ดิ จิ ทั ล                   
มีค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
องค์การให้เท่าทันกับการบริหารราชการยุค
ดิจิทัล 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 

1 วิชาการจัดการผลการปฏิบัติงานควรเพ่ิมเติม
เทคนิควิธีการจัดการ 

เพ่ิมเติมประเด็น เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติงานในรายวิชาดังกล่าว 

2 วิชาการเมืองการปกครองไทยควรเพ่ิมเติม
เนื้ อ ห า เรื่ อ ง คุ ณู ป ก า ร ข อ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าต่อ
ประเทศไทย 

มีเนื้อหาส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์
กับการเมืองไทยอยู่ในส่วนของสถาบัน
ทางการเมืองไทยแล้ว 

3 วิ ช า ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร                
การเปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเนื้อหา 
น้อยเกินไป 

เพ่ิมเติมเนื้อเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ
ส า คั ญ  แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงในรายวิชาดังกล่าว 

4 ภาคผนวก ก  ตารางสรุปการป รับปรุ ง
หลักสูตร วิชาภาวะผู้น าและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ในหมายเหตุให้ เพ่ิมเติมว่า
ปรับปรุงชื่อวิชา และปรับค าว่าปรับปรุง 
หน่วยกิตออก เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตไม่มี
การปรับปรุง 

ปรับแก้ตามข้อสั งเกต โดยตัดค าว่ า
ปรับปรุงหน่วยกิตออกจากช่องหมายเหตุ
เนื่องจากไม่มีการแก้ไขจ านวนหน่วยกิต 

5 หมวดที่  1  ข้ อ  11 .2  สถานการณ์ ห รื อ              
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีข้อมูล
เรื่องสถานการณ์ทางวัฒนธรรม  

เพ่ิ ม เติมข้อมูลส่ วนของสถานการณ์             
ด้ าน วัฒ นธรรมประชาธิป ไตยแบบ               
มีส่วนร่วมในข้อมูลดังกล่าว 

6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบุข้อความ 
“สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน” ควรระบุให้
ชัดเจนว่าปฏิบัติงานอะไร 

เพ่ิ ม เติ ม ว่ า เป็ น สมรรถน ะด้ านก าร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย 
การวางแผน การประเมินผลโครงการ 
และการบริหารงานบุคคลทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสมรรถนะ 
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 

7 แต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอน
อ ย่ า ง ไ ร  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ ะ อ ยู่ ใ น                       
สถานประกอบการในภาคเรียนใด  ควรระบุ 
ให้ชัดเจน 

ระบุในหมวดที่ 2 ส่วนของแผนพัฒนา
ปรับปรุง ข้อ 2 ด้ านการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยก าหนด
กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
แ ล ะ ร ะ บุ ใน ห ม ว ด ที่  7  ข้ อ  5 .2                 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จั ดการ เรี ยนการสอน  ในส่ วน ขอ ง             
การจัดสหกิจศึกษาและการบูรณาการ
กับการท างาน (CWIE) 

8 สมรรถนะที่ต้องการในรัฐประศาสนศาสตร์ 
ภ า ว ะ ค ว า ม เป็ น ผู้ น า พั ฒ น า อ ย่ า ง ไ ร                
จะสอดแทรกอย่างไร ไม่ เฉพาะในรายวิชา
เท่านั้น 

เพ่ิ ม เติ ม ใน คุณ ลั กษ ณ ะพิ เศ ษ ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ห ม ว ด ที่  4  ข้ อ  1              
โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะ
ผู้น า การสื่อสาร ความกล้าแสดงออก 
และการกล้ าคิด  และกล้ าตั ดสิ น ใจ            
ให้แก่นักศึษา 

9 นักรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นใหม่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี ควรเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตร 

เพ่ิมเติมใน หมวดที่ 4 ข้อ 1 กลยุทธ์หรือ
กิ จ ก ร รม ข อ งนั ก ศึ ก ษ า  เนื่ อ งจ าก
ห ลั ก สู ต รก าห น ด ให้ ทั ก ษ ะก าร ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาจึงก าหนดให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะดั งกล่าวเป็นกิจกรรม         
รายชั้นปี  (Year Based) โดยส่ งเสริม
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนยีที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



203 

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
10 วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการ

ข้อมูล  ระบุ ว่าเป็นรายวิชาอัตลักษณ์ ของ
หลักสูตร แต่ไม่เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ 

ปรับรายวิชาดังกล่าวออกจากรายวิชา             
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 

11 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ควรเพ่ิมเติมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัย
แบบผสมผสาน 

เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย เกี่ ย ว กั บ ก า ร วิ จั ย             
เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน
ในรายวิชาดังกล่าว 

12 วิชาการบริหารราชการยุคดิจิทัลควรเพ่ิมเติม
เรื่องการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ  ในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

เพ่ิ ม เติ ม ค าอ ธิ บ าย เกี่ ย วกั บ ระบ บ
สารสนเทศภาครัฐ ศูนย์กลางข้อมูล
ภาครัฐ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ในรายวิชาดังกล่าว 

13 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 
หน่วยกิตเยอะเกินไป ควรปรับลดเป็น 120 
หน่วยกิต 

ปรับ ลดจ าน วนห น่ วยกิ ต จ าก  126   
ห น่ ว ย กิ ต  เห ลื อ  1 2 0  ห น่ ว ย กิ ต                 
ตามข้อเสนอแนะ 

14 บัณฑิตที่จบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ส าม าร ถ เป็ น ต า ร ว จ ได้ ห รื อ ไม่  ต า ร ว จ              
สายปราบปรามต้องเรียนวิชากฎหมายกี่ตัว 
และควรเพ่ิมกลุ่ ม วิชาทางด้ านกฎหมาย               
เพ่ือเปิดโอกาสให้บัณฑิตสามารถสอบเป็น
ต ารวจได ้

ต ารวจชั้นสัญญาบัตรสายสืบสวนและ
สอบสวนต้องจบนิติศาสตรบัณฑิตเท่านั้น 
ส าหรับต ารวจชั้นสัญญาบัตรสายป้องกัน
แ ล ะป ราบ ป ราม  ปั จ จุ บั น เปิ ด รั บ              
สอบ เลื่ อนจากต ารวจชั้ น ป ระทวน                 
ไม่เปิดรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทั้งนี้หากนักศึกษาที่
สนใจจะเป็นต ารวจสามารถไปลงเรียน
วิชานิติศาสตร์ได้ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชานวัตกรรม
การจัดการภาครัฐและเอกชนเป็น Innova-
tion for Public and Private Sector 
Management 

ป รั บ ชื่ อ ภ าษ า อั งก ฤ ษ ข อ ง ร าย วิ ช า
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน
ตามข้อเสนอแนะ 

2 ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
เ ป็ น  Statistics and Data Analysis of 
Public Administration โดยตัดค าว่า   by 
Software Packages ตอนท้ายออก 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสน -
ศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ 

3 ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น จั ด ก า ร ต น เ อ ง เ ป็ น  Self-
Management of Local Community 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาชุมชน
ท้องถิน่จัดการตนเองตามข้อเสนอแนะ 

4 ปรับชื่อวิชานโยบายสาธารณะด้านสังคมและ
สวัสดิการ เป็น นโยบายสวัสดิการสังคม และ
ปรับชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

ปรับชื่อวิชาตามข้อเสนอแนะ 

5 ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพทางรัฐประศาสน -
ศาสตร์ เป็น Professional Experience in 
Public Administration 

ปรับชื่อวิชาตามข้อเสนอแนะ 

6 ปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษของรายวิชา
จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้าง                
ธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

ปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษของค าว่า  
audit เป็น accountability ให้สอดคล้อง
กับชื่อวิชา 

7 รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการ
ข้อมูลควรเพ่ิมเรื่อง BiG Data และใช้ค าว่า 
ชุดโปรแกรมส าหรับ....แทนค าว่าแอพลิเคชั่น 

เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ ในค าอธิบ ายรายวิช า โป รแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการจัดการข้อมูล แต่ยังคง
ค าว่าแอพลิเคชั่นไว้ในค าอธิบายรายวิชา 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข 

8 ปรับชื่อวิชาระเบียบปฏิบัติราชการไทยเป็น 
Thai Bureaucratic Procedures 

ปรับชื่อวิชาตามข้อเสนอแนะ 

9 เพ่ิมค าว่า “ของไทย” ต่อท้ายชื่อวิชากลยุทธ์
ก า ร พั ฒ น า เชิ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร                  
ความขัดแย้งชายแดนใต้ 

ยังคงชื่อวิชาเดิมไว้  แต่ปรับค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า เป็ น  ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั ญ ห า           
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใน พ้ื น ที่ ช า ย แ ด น ใ ต้                 
“ของไทย” 

10 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจากค าว่า 
type of governance เ ป็ น  type of              
government ให้สอดคล้องกับค าว่ารูปแบบ
การปกครอง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ  

11 ปรับค าอธิบายภาษาไทยของรายวิชาการ
จัดการผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบ ายภาษาอังกฤษ  โดยเพ่ิ มค าว่ า
จริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ 

12 ปรับค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกันในกรณีที่ใช้ and ภาษาไทยต้อง
มีค าว่า “และ” ด้วย 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะใน
รายวิชาการบริห ารจัดการท่ องเที่ ยว
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ งยื น  ราย วิ ช าก ารจั ด
การเมืองสมัยใหม่ และรายวิชาการบริหาร
การคลังละการงบประมาณท้องถิ่น 

13 ให้ล าดับคุณวุฒิ/สาขาวิชา ของอาจารย์พิเศษ
โดยล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปยังคุณวุฒิต่ าสุด 
และระบุคุณวุฒิ/สาขาวิชาในระดับปริญญา
ตรีของอาจารย์พิเศษให้ครบทุกคน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไข 
14 แ ก้ ไข ใน ก าร เขี ย น ค าอ ธิ บ าย ร าย วิ ช า

ภาษาอังกฤษโดยให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องแนวปฏิบัติใน
การเขียนค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรอย่าง
เคร่งครัดโดยเฉพาะข้อ 3 ความว่า “การเขียน
ค าอธิบายรายวิชาที่ เป็นภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของวลี ให้ ขึ้นต้ น อักษรแรกของ
ค าอธิบายรายวิชาด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ที่เหลือ
ใช้ตัวพิมพ์ เล็ก ยกเว้นชื่ อเฉพาะ และใช้
เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหา
เดี ยวกันหรือสัม พั นธ์กั น ในกลุ่ ม เนื้ อห า
เดียวกันด้วยเครื่องหมายจุลภาพ (,) โดย     
ไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจาก
เป็นนามวลีไม่ได้เป็นประโยค” 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่29 มกราคม 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย การปรับปรุงแก้ไข 

1 วิชากลยุทธ์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการจัดการความ
ขั ด แย้ งช ายแดน ใต้  ให้ แก้ ไข เป็ น วิ ช ากล ยุ ท ธ์                 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการจัดการความขัดแย้ง
ชายแดนใต้ของไทย 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
2. ชื่อ – สกุล ดร.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์                                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา       
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รป.ด. นโยบายสาธารณะ 2563 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร.ม. บริหารรัฐกิจ 2542 
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบ.ม. การบริหารการเงินและการคลงั 2540 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.บ. นิติศาสตร์ 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร.บ. บริหารรัฐกิจ 2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, อิสยัส มะเก็ง, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ และธงฉาน  
สุวรรณรักษา. (2563). การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติ
สังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี. 11(2). (รอตีพิมพ์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2562). การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า .  ว า ร ส า ร วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30(3): 138-152.  

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2563). มุมมองของประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และ
แนวทางการส่งเสริมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19. ใน การประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14  สิงหาคม  2563 (หน้า 197-
213). เชียงราย: ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

 สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2563). แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี 
เทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14  สิงหาคม  2563 (หน้า 59-76). เชียงราย: 
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2562). การรับรู้ สาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่จุดเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่2 วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 (หน้า 136-148). เชียงราย: ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

 ต่วนอับดุลฮาลีม ปาแซ, นูรียา โซะ และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2562). แนวทางการวาง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้ องถิ่น  กรณี ศึกษาต าบล              
ตะโละการ์โปร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 
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(หน้า 133-148). สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสงขลา. 

 นารีรัตน์ มะลิวัลย์, วิภารัตน์ โอสถสุวรรณ, กนกวรรณ แก้วแดง และศิริลักษณ์ คัมภิรา
นนท์. (2562). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของเยาวชนและบทบาทของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้ งครรภ์ไม่พร้อม: 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองยะลา. ใน การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (หน้า 163-179). 
สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 นูรีดา ตาเยะ, สุขสันต์ ประสิทธิ์หิมะ และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2562). ความรู้ ความ
เข้าใจ ปัญหาการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าและแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง: กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน ต าบลปากบาง อ าเภอ
เทพา จั งหวัดสงขลา.  ใน  การประชุม วิชาการด้ านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 (หน้า 117-132). 
สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 มัรวาน ดือระซอ, นูรอาซีนา บือราเฮง, มะไซดี ดอเลาะ, ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และ
สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง. (2562). บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุข
ภาวะเพ่ือรองรับสังคม  ผู้สูงวัยในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2562 (หน้า 99-116). สงขลา:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2561). การวิจัยและการพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ
ของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี ศึกษากรณี เทศบาล
นครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
วันที่  8 มิถุนายน 2561 (หน้ า 709-723). ชลบุ รี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ , สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุวิมล แซ่ก่อง,          
ศรินทร์ญา จังจริง, อิสยัส มะเก็ง, คมวิทย์ สุขเสนีย์, มุบดี อุเด็น, ชัยวัฒน์ โยธี 
และปพน บุษยมาลย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ    ที่ 21: ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (หน้า 756-770). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2559). แนวทางการพัฒนาระบบและ
กลไกก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริหารกิจการสาธารณะของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณี เทศบาลต าบลใน
จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อ ยุ ธ ย า  ค รั้ ง ที่  7 วั น ที่  7-8 ก ร ก ฎ า ค ม  2559 (ห น้ า  410-415) . 
พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า : ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

 สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2559). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิบาล: ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 
(หน้า 518-524). พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 22 ปี 

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                     3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                     3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น                                3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ                                      3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น                          3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                          3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ                      3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ            3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ                      3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ 3 (3-0-3) นก. 
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ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการสาธารณะ                      3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร                          3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ         3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                      3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์                      3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์                   3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้    3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-3) นก.                      
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3 (3-0-3) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การจัดการผลการปฏิบัติงาน   3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  3 (3-0-3) นก.  
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์        2 (90)นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์           5 (450)นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา                                              1 (90) นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น                           3 (0-9-30)นก. 
  

7.2 ระดับปริญญาโท – ปี 
 

                                               (ลงชื่อ)     เจ้าของประวัติ 
                                               (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท)์  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

2. ชื่อ – สกุล ดร.มะพาริ กะมูนิง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ 2563 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2547 
 

1. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 

1.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
          (ไม่มี)  
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 
มะพาริ กะมูนิง, มารุยูกี รานิง และตายูดิน อุสมาน. (2559). บทบาทของผู้น าชุมชนในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-26 เมษายน 2559. (หน้า 
83-91). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตายูดิน อุสมาน, มะพาริ กะมูนิง, ยะพา เจะนิ และสุไลมาน หะโมะ.(2559). การจัดการป่า
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ. ใน การประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 5 วันที ่24-26 เมษายน 2559. (หน้า 158-166). ยะลา : สถาบันวิจัยและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ปพน  บุษยมาลย์, ศรินทร์ญา  จังจริง, สุวิมล  แซ่ก่อง,  อิสยัส มะเก็ง, มะพาริ กะมูนิง, 
สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และมุบดี  อุเด็น.  (2563). การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา
ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค รั้ งที่   17 วั น ที่  2-3 ธั น วาค ม  2563 (ห น้ า  4412-4425) . น ค รป ฐม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 

1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
      (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

1.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

2. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา                                                   3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดองค์กรท้องถิ่น                                                    3 (3-0-6)  นก. 
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ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                          3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดองค์การท้องถิ่นไทย                                              3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร                                                        3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ                  3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                        3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ                3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา วิถีไทย  2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-3-0)นก. 
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การเมืองโลก 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม                                                    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบาย                       3 (3-3-0)  นก. 
            ของกลุ่มประเทศอาเซียน   
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์               5 (450)    นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง          3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การจัดการผลการปฏิบัติงาน                                           3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาวะผู้น าทางการบริหารภาครัฐ                                       3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้         3 (1-4-4)  นก. 
ชื่อวิชา    การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ   3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 

                                                           (ลงชื่อ)    เจ้าของประวัติ 
                                                         (อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                   ☑  ระดับปริญญาตรี   ⬜  ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
2. ชื่อ – สกุล นางสาวสุวิมล  แซ่ก่อง   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2553 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์  (เกียรตินิยม) 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
(ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
สุวิมล  แซ่ก่อง. (2561). การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย . วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 13(1) :       
61-71.  
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
        (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุวิมล แซ่ก่อง,         
ศรินทร์ญา จังจริง, อิสยัส มะเก็ง, คมวิทย์ สุขเสนีย์, มุบดี อุเด็น, ชัยวัฒน์ โยธี 
และปพน บุษยมาลย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ          
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่ 21: ศึกษากรณี หมวดวิชา
เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ใน       
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค 
Thailand 4.0” วันที่  9 มิถุนายน 2560 (หน้า 756 -770). ชลบุรี  : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปพน  บุษยมาลย์, ศรินทร์ญา  จังจริง, สุวิมล  แซ่ก่อง,  อิสยัส มะเก็ง, มะพาริ กะมูนิง, 
สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และมุบดี  อุเด็น.  (2563). การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา
ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค รั้ งที่   17 วั น ที่  2-3 ธั น วาค ม  2563 (ห น้ า  4412-4425) . น ค รป ฐม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 

ชื่อวิชา  ปรัชญาการเมือง         3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์        3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์       3 (1-4-4)  นก. 
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  ชื่อวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  นโยบายสาธารณะและการวางแผน      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ระบบบริหารราชการไทย      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  จริยธรรมและธรรมาภิบาล      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการภาครัฐแนวใหม่      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์      3 (2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การประเมินผลโครงการ      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ            3 (3-0-6)  นก. 
                      ชื่อวิชา  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ      3 (3-0-6)  นก.  
  ชื่อวิชา  เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน       3 (3-0-6)  นก. 
            ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์       3 (2-2-5)  นก. 

 ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์            2 (90) นก. 
 ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์           5 (450)   นก. 
 ชื่อวิชา  การเตรียมสหกิจศึกษา   1 (90)   นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี 
ไม่มี 

 
 

(ลงชื่อ)........ ..........เจ้าของประวัติ 
                                       (อาจารย์สุวิมล  แซ่ก่อง)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
2. ชื่อ – สกุล นางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง                                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา       
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ม. การเมืองและการปกครอง 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2543 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, อิสยัส มะเก็ง, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ และธงฉาน  
สุวรรณรักษา. (2563). การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติ
สังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี. 11(2). (รอตีพิมพ์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
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สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2562). การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า .  ว า ร ส า ร วิ ท ย บ ริ ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30(3): 138-152.  

อัศว์ศิริ ลาปีอี, อดิศร ศักดิ์สูง, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, ฮัซซัน ยูนุ และ    
สุจิตรา  ไชยชนะ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข . 3(3): 321-
341. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการป ระเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

  สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลต าบลใน
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 วันที่ 14  สิงหาคม  2563 (หน้า 59-76). เชียงราย: ส านักวิชาบริหาร  
รัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

 ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. มุมมองของประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือ การปรับตัวต่อมาตรการป้องกัน และแนวทางการ
ส่งเสริมมาตรการ ป้องกันโรคโควิด -19. ใน การประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  11    วันที่  14  สิงหาคม  2563 (หน้า 197-213). 
เชียงราย: ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2562). การรับรู้ สาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่จุดเสี่ยงของเทศบาลนครยะลา. ใน การประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่2 วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 (หน้า 136-148). เชียงราย: ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

มัรวาน ดือระซอ, นูรอาซีนา บือราเฮง, มะไซดี ดอเลาะ, ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และ
สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง. (2562). บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุข
ภาวะเพ่ือรองรับสังคม  ผู้สูงวัยในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2562 (หน้า 99-116). สงขลา:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2561). การวิจัยและการพัฒนาการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนกับท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ
ของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและชุมชนที่ดี ศึกษากรณี เทศบาล
นครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
วันที่  8 มิถุนายน 2561 (หน้ า 709-723). ชลบุ รี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2560). จิตส านึกพลเมืองประชาธิปไตยกับการพัฒนาท้องถิ่นในทัศนะ
ของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 9 
มิถุนายน 2560 (หน้า 915-929). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุวิมล แซ่ก่อง,          
ศรินทร์ญา จังจริง, อิสยัส มะเก็ง, คมวิทย์ สุขเสนีย์, มุบดี อุเด็น, ชัยวัฒน์ โยธี 
และปพน บุษยมาลย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ    ที่ 21: ศึกษากรณี หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (หน้า 756-770). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง. (2559). แนวทางการพัฒนาระบบและ
กลไกก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบและวัดผลงานการบริหารกิจการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณี เทศบาลต าบลใน
จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อ ยุ ธ ย า  ค รั้ ง ที่  7 วั น ที่  7-8 ก ร ก ฎ า ค ม  2559 (ห น้ า  410-415) . 
พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า : ส ถ าบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2559). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิบาล: ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 (หน้า 
518-524). พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
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6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 14 ปี 

ชื่อวิชา ปรัชญาการเมือง  3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย  3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ทฤษฎีการเมือง                                                           2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา    ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา ภาวะผู้น าทางการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา จริยธรรม การตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาล 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์                                      3 (1-4-4)  นก. 
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ชื่อวิชา การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 3 (1-4-4)  นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                               3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ                                 3 (3-0-6)  นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์             2 (90)     นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                5 (450)    นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา 1 (90)   นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น                                 3 (0-9-30) นก. 
ชื่อวิชา สันติวิธีกับการพัฒนา 3 (3-0-6)  นก.
  

7.2 ระดับปริญญาโท – ปี 
 

 

                                                  (ลงชื่อ)      เจ้าของประวัติ 
                                          (อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
2. ชื่อ – สกุล นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์       
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 2546 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 2543 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

      6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 

      6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
 (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์, สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุวิมล แซ่ก่อง,          
ศรินทร์ญา จังจริง, อิสยัส มะเก็ง, คมวิทย์ สุขเสนีย์, มุบดี อุเด็น, ชัยวัฒน์ โยธี 
และปพน บุษยมาลย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่ 21: ศึกษากรณี หมวดวิชา
เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค 
Thailand 4.0” วันที่  9 มิถุนายน 2560 (หน้า 756-770). ชลบุรี  : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปพน  บุษยมาลย์, ศรินทร์ญา  จังจริง, สุวิมล  แซ่ก่อง,  อิสยัส มะเก็ง, มะพาริ กะมูนิง, 
สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และมุบดี  อุเด็น.  (2563). การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา
ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค รั้ งที่   17 วั น ที่  2-3 ธั น วาค ม  2563 (ห น้ า  4412-4425) . น ค รป ฐม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 17 ปี 

ชื่อวิชา  การเมืองการปกครองไทย            3 (3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย        3 (3-0-6)  นก. 
 ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3 (3-0-6)  นก. 
  และรัฐธรรมนูญไทย 
  ชื่อวิชา ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน     3 (3-0-6)  นก. 
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  ชื่อวิชา การเมืองโลก         3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น      3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย        3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ       3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา การวิเคราะห์นโยบาย        3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา ปัญหาการเมืองไทย        3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ        3 (3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
            อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      3 (3-0-6)  นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท – ปี 

 
 

(ลงชื่อ).................. ........เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล)  
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ประวัติอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

2. ชื่อ – สกุล นายปพน บุษยมาลย์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร ์ 

2551 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.บ. นิติศาสตร์ 2549 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 

6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
          (ไม่มี)  
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
          (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 
ปพน  บุษยมาลย์, ศรินทร์ญา  จังจริง, สุวิมล  แซ่ก่อง,  อิสยัส มะเก็ง, มะพาริ กะมูนิง, 

สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และมุบดี  อุเด็น.  (2563). การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษา
ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ค รั้ งที่   17 วั น ที่  2-3 ธั น วาค ม  2563 (ห น้ า  4412-4425). น ค รป ฐม  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
      (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
            และรัฐธรรมนูญไทย                          3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์                                3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์             3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาวะผู้น าทางการบริหารภาครัฐ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ระบบบริหารราชการไทย 3 (3-3-0)นก. 
ชื่อวิชา การจัดการทางสังคม 3 (3-0-6)  นก. 
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ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา นวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                       3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ               3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย                                             3 (3-0-6)  นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 

                                                           (ลงชื่อ) .  

                                                                                                     เจ้าของประวัติ 
                                                         (อาจารย์ ปพน บุษยมาลย์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



233 

 

 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

2. ชื่อ – สกุล ดร. อิทธิชัย สีด า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล รป.ด. น โยบ ายสาธารณ ะ   

และการจัดการภาครัฐ 
2562 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม.  รัฐประศาสนศาสตร ์ 2553 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ.  รัฐศาสตร์ 2550 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 

6.2ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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          (ไม่มี)  
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

 
สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, สุวิมล แซ่ก่อง, ศรินทร์ญษ จังจริง และอิทธิชัย สีด า. (2564). ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 
7 ปี 2021. (หน้า 1130-1136). เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 6.4 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
      (ไม่มี) 

6.4.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.4.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.4.3 สารานุกรม 
6.4.4 งานแปล 
 

6.5 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
(ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 

ชื่อวิชา พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา                                     3 (3-0-6)  นก. 
            องค์การภาครัฐ 
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                          3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                    3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการการสาธารณะ                  3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์               5 (450)    นก. 
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                              3 (2-2-5)  นก.  

 
 
 
7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
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                        (ลงชื่อ)          เจ้าของประวัติ 
               (อาจารย์ ดร.อิทธิชัย สีด า)  
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