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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)    

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ภาควิชาสังคมศาสตร 

 
หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร      
     รหัสหลักสูตร :  25501571102968 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   ชื่อยอ :  รป.บ.  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Administration 

   ชื่อยอ :  B.P.A.  
 
3.  วิชาเอก  
      ไมมี     
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
5.2 ภาษาที่ใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยเปนหลักหรือภาษาอื่นประกอบ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได  
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร   

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2559  
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
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6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรเสนอหลักสูตรตอ   
สภามหาวิทยาลยัในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ  2559 

6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย      
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวันที ่28  มีนาคม  2559 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรเสนอหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559  เมื่อวันที ่8  เมษายน  2559 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29  
เมษายน  2559 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 
2561 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา   
     8.1 รับราชการ เชน ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ฝายปกครอง เจาหนาที่บริหารงานยุติธรรม      
พนักงานสวนทองถิ่น  ตํารวจ  นักวิชาการ 
     8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    8.3 เจาหนาที่องคกรอิสระ 
     8.4 นักการเมืองทองถิ่น 
 8.5 เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน    
     8.6 พนักงานบริษัทเอกชน เชน เจาหนาที่ฝายบุคคล  พนักงานธนาคาร  นักทรัพยากรมนุษย 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฯลฯ 
 
9.  ชื่อ  นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ  - สกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. นางสาวศิริลักษณ  คัมภิรานนท * 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ร.ม. (การบริหารรัฐกิจ) 
พบ.ม. (การบริหารการเงิน
และการคลัง) 

น.บ. (นิติศาสตร) 
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2541 
2540 

 
2551 
2537 

2. นางสาวสุวิมล  แซกอง * 
    อาจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2553 
 

2548 
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3. นางสาวศรินทรญา   จังจริง* 
   อาจารย 
    

รป.ม.                      
(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2554 
 

2545 

4. นางสาวสุปรีญา  นุนเกลี้ยง 
    อาจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 
 

2543 

5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 
    อาจารย 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 
2543 

 
หมายเหตุ   *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อใหมีความเจริญเติบโต     
จากสังคมที่มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่นสูสังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต 
เพื่อสรางความพรอมในการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดย
มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณธรรม ความรู ทักษะและความสามารถในการปรับตัว     
กาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูลขาวสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการเขาสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เขมแข็ง โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนมีความสําคัญในการเพิ่มโอกาสความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งมีความสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใตในฐานะ
เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
   การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงและสภาพบริบท

ของสิ่งแวดลอมและปญหาชุมชนทองถ่ินชายแดนภาคใต อาทิ เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต ความหลากหลายและความแตกตางดานวัฒนธรรม รวมถึง การเผชิญการแขงขันในสังคม
ปจจุบันของภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งตางเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศทั้งดานสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนทันตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ใหเกิดความ
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ยั่งยืนและสอดคลองตอสภาวการณ  และเสริมสรางการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข ซึ่ง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดเขามามีบทบาทการเสริมสรางองคความรูใหมๆ และการใหคุณคาตอ
หลักคุณธรรม จริยธรรมในองคการและการบริหารจัดการบานเมือง จึงมุงสงเสริมบัณฑิตใหมีวิสัยทัศน 
สามารถปรับตัวเผชิญกับสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู        
วิถีวัฒนธรรมและภูมิปญญาแตละกลุม เพื่อการพัฒนาที่ดีสูสังคมและวัฒนธรรมของตนเองดวย    
ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  ปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มาก สงผลใหอุดมศึกษาไทยตองใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม คือ              
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุงใหความสําคัญไปที่การเรียนรูจากผูรู การปฏิบัติจริง 
และสัมผัสประสบการณจริงจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว รวมไปถึงปรากฏการณทางธรรมชาติ 
หรือความเปนอยูของคนในบาน ครอบครัว ชุมชน สังคม ชาติ และสังคมโลก อันเปนการเรียนรูทักษะ
ชีวิต ทั้งนี้ สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ภูมิทัศน และธรรมชาติ 
หองสมุด แหลงเรียนรู  สันทนาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ปฏิสัมพันธและกีฬา เปนตน สิ่งเหลานี้สงผล
ใหการปรับปรุงหลักสูตรจําเปนตองเนนเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเชิงรุก และจําเปนตองมี
ความสัมพันธกับสถานการณในพื้นที่ที่มีความแตกตางบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมตามความ
หลากหลายของพหุสังคม และเพื่อการตอบโจทยการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงทั้งระดับ
ทองถิ่น  ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ที่เกิดขึ้นกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยมุงเนน    
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมใหทุกๆ ภาคสวน จําเปนตองมีการสงเสริมการมีสวนรวมและ     
ความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศ ใหมีศักยภาพและมีความยั่งยืน โดยตอง    
มุงผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพครอบคลุมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม องคความรู และทักษะ เปนบัณฑิตที่
มีความพรอมกอนที่จะกาวไปสูการรับใชสังคม เปนบัณฑิตที่สามารถนําวิชาการมาตอยอดใหเปน
วิชาชีพ  เพื่อใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น สังคมโดยภาพรวม  
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
      สถาบันอุดมศึกษานั้นเปนแหลงสะสมความรูของมนุษยชาติ ทําหนาที่อนุรักษ  ถายทอด  
และขยายองคความรูกับสังคม และกรอบการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนเหตุผลใหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมุงเนนในการผลิตบัณฑิต ใหบริการ
วิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันทใหสังคมพหุวัฒนธรรม  พัฒนาองคกรทองถิ่นใหเขมแข็งมีคุณภาพ และเพื่อชี้นําชวยพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีลักษณะความตองการหลากหลาย และมีศักยภาพแตกตางกัน ตลอดจน         
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ดวยการสงเสริมและสรางองคความรูที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถิ่นใหสามารถใชประโยชนตอสังคมในระดับประเทศ หรือภูมิภาค 
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  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  สภาพปญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต และการพัฒนา
ทางสังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีผลตอการปรับปรุงหลักสูตรและพันธกิจหลักหนึ่งในสี่ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อใหสามารถเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู ความสามารถทางดานการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับการผลิตกําลังคน
ของอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต และตอบสนองการปรับตัวของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

     13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

             โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
               2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนรวมกันภายในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
               3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

     13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลกัสูตรอื่นตองมาเรียน 
            ไมม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ      
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน  ตารางเรียน  ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
     1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เพื่อประยุกตใช
องคความรูดานการบริหารจัดการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น    
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร   
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริหารกิจการดานสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคสังคม ภายใตสังคมที่มีพลวัตรสูง และการเผชิญสถานการณที่ซับซอนในรูปแบบมิติตางๆ  
การสรางกฎระเบียบของรัฐที่มากระทบการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป เปนสิ่งที่กลุมบุคคลที่ทํางาน
และมีหนาทีร่ับใชสาธารณะ จําเปนตองอาศัยศาสตรการบริหารจัดการที่เปนวิทยาศาสตรยอมรับไดใน



6 
 

 
 

สังคมและมีทักษะในการปรับใชในบริบทสภาพแวดลอมที่แตกตางก ันบนพื้นฐานการอยูรวมกันใน
สังคมประชาธิปไตยและมคีานิยมที่สรางสรรค  
       ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและทิศทางของแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหมีความทันสมัยและเกิดประโยชนกับการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และตามเกณฑของสกอ. ที่กําหนดกรอบกติกาใหหลักสูตรวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรอยางเปนระบบ และชัดเจน จึงเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร ภายในรอบ 5 ป  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.3.1 ผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรดานรัฐประศาสนศาสตร ตอบสนองความตองการของ
สังคมและทองถิ่นที่มุงเนนในการปฏิบัติงานดานการบริหารในระดับปฏิบัติการขององคกร/หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  

     1.3.2 ผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องคกรทองถิ่นและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3.3 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองคกรตางๆ ใหยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตสํานึกตอ
สวนรวม และเล็งเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยอยางสันติวิธ ี 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของสกอ. 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ประชุม สัมมนา ผูรบัผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร 
3 . ติ ด ต า ม ค ว า ม ก า ว ห น า ข อ ง       
องคความรูในสาขาวิชาอยางตอเนื่อง 
4. สํารวจ และติดตามความคาดหวัง
ข อ ง สั ง ค ม ต อ บั ณ ฑิ ต                   
รัฐประศาสนศาสตร 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานการประชุม/สัมมนา 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร 
4. รายวิชาที่สอดคลองกับการ     
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม ใ น

ระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก 

2. ส ง เสริมการเรียนรู ที่ เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

1. เพิ่ มพูนทักษะอาจารย ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียน
เปนศูนยกลาง 
2. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเองในรายวิชาที่สามารถสนับสนุน
ใหมีการทําโครงงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยภาคสนาม 
 

1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
2.ผลการประเมินการเรียนการสอน
ที่เนนใหผูเรียนมีการปฏิบัติการวิจัย
ภาคสนาม 
 
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี ้
 3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่ เนนผู เ รี ยน เปน
3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปน
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ศูนยกลาง 
 

ศูนยกลาง 
4. จํานวนรายวิชาที่กําหนดใหมี
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรู
เพื่อใหบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูในทุกดาน 

1. พัฒนาทั กษะอาจารย ในการ
จัดการเรียนรูและประเมินผลการ
เรียนรู  5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ             
ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยใน
การจัดการเรียนรู และประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. จํานวนอาจารยที่รวมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
จัดการเรียนรูของอาจารย 
3. ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ
มาตรฐานผลการเรียนรู 
4. มคอ. 5 
 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
              ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
          ไมมี 
 
 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
           ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
           ภาคเรียนที ่2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
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  2.3.1 ขาดทักษะการปรับตัวดานการเรียน และการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
 2.3.2 ขาดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 
 2.4.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา โดยคําสั่งมหาวิทยาลัย และ/หรือรวมถึงการวางระบบ

อาจารยผูชวยงาน ซึ่งหลักสูตรมอบหมายงานเพิ่มเติม โดยทํางานประสานงานกับคณาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูปกครองในกรณีที่นักศึกษามีปญหา ตลอดจนการแนะแนว กํากับ ดูแล 
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2.4.3 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน และชุมนุมภายในหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อน    
การทํางาน การใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาทั้งในดานการเรียนและการดําเนินชีวิต 
          2.4.4 สงเสริมการจัดอบรมปรับพื้นฐานดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาแรก
เขาใหมีความพรอมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.4.5 จัดกิจกรรมเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาไทยใหแกนักศึกษาในระหวาง
เรียนแบบหลากหลายตามความเหมาะสมกับผูเรียน และชั้นป รวมทั้งนําไปบูรณาการกับกิจกรรม  
การเรียนการสอนในรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนานักศึกษา
ของหลักสูตร 
 2.4.6 กรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนต่ําในรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะจัดกิจกรรมโปรแกรมซอมเสริมเปนระยะๆ  และศึกษาเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษากลุมดังกลาว  

  
  

 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
ระดับ/ชั้นป 

 
จํานวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ระดับปริญญาตรี      

ชั้นปที่ 1 160 160 160 160 160 
ชั้นปที่ 2 - 160 160 160 160 
ชั้นปที่ 3 - - 160 160 160 
ชั้นปที่ 4 - - - 160 160 

รวม 160 320 480 640 640 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 
- - - - 160 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา   
คนละ 8,500 บาท ตอภาค
การศึกษา  2,720,000 5,440,000 8,160,000 10,880,000 10,880,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    
คนละ 700 บาทตอป 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 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
เงินคงคลัง รอยละ 20 566,400 1,132,800 1,699,200 2,265,600 2,265,600 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ40  1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
รอยละ 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 
จํานวนนักศึกษา 160 320 480 640 640 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  

           ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร 
           3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
           3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  
     โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวม 134 หนวยกิต  ประกอบดวย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี แตละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชา 
ดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ   
  เทคโนโลย ี ไมนอยกวา  6 

       
หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
  กลุมวิชาแกน  48 หนวยกิต 
  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   50 หนวยกิต 
        เฉพาะดานบังคับ  30 หนวยกิต 
        เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา   15 หนวยกิต 

     วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา    5 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    

           

 

           3.1.3 รายวิชา 
  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดังนี้  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไมนอยกวา         30     หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไมนอยกวา         12     หนวยกิต 

                               บังคับเรียน                   10   หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
2(1-2-3)  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3)  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)  

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  
Melayu for Communication 

2(1-2-3)  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3)  

2100115* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1  

2(1-2-3)  

2100117* ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     
Thai for Careers 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียน

2(1-2-3) 
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วิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 

 
 

              เลือกเรียน                                                2 
              จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

หนวยกิต  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4)   

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3)   

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3)   

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  
Basic Melayu 

2(1-2-3)   

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3)   

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
Basic Arabic 

2(1-2-3)   

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 
 

2(1-2-3)   

                              กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา              6           หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข  

Happiness Study 
2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetics for Life 
 

  2(1-2-3) 
 

                               กลุมวิชาสังคมศาสตร         ไมนอยกวา             6 หนวยกิต  
2150101 สังคมภิวัตน   2(2-0-4)  
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Socialization 
2150102 การจัดการทางสังคม   

Social Management 
 2(2-0-4)  

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  
Life Skills and Public Conscious Mind  

 2(1-2-3)  

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 
Skills for Life 

 
 

2(1-2-3)  

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

 2(1-2-3)  

     
                       กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

                                                                ไมนอยกวา        6                                               
 

หนวยกิต 
 

4100101 
 

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3)  

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the  Quality of Life Development 

2(1-2-3)  

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3)  

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3)  

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     98 หนวยกิต 

              กลุมวิชาแกน   48 หนวยกิต 

2134101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร  
Introduction to Political Science    

3(3-0-6) 

2134102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎหมายรัฐธรรมนูญ      
และรัฐธรรมนูญไทย 
Introduction  to Jurisprudence  Constitution  Law   
and Thai Constitution  

3(3-0-6) 

2137101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร   
 Introduction  to  Public  Administration   

3(3-0-6) 

2137102 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Public Administration System 

3(3-0-6) 
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2137103 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   
Public Policy and Planning 

3(3-0-6) 

2137104 ทฤษฎีองคการและระบบบริหารองคการสาธารณะ   
Organizational Theories  and  Administrative  Systems   
of  Public Organization                                                       

3(3-0-6) 

2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ   
 Planning  and  Project Management  in  Public  Sector 

3(3-0-6) 

2137207 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ   
Public  Finance and Budgeting 

3(3-0-6) 

2137208 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    
 Public Human Resource Management 

3(3-0-6) 

2137209 กฎหมายปกครองสําหรับรัฐประศาสนศาสตร    
Administrative  Laws  for  Public  Administration    

3(3-0-6) 

2137210 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร      
Data  Analysis  of  Public  Administration 

3(2-2-5) 

2137319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง               
Innovation and Change Management for Public Sector 

3(3-0-6) 

2137320 การประเมินผลโครงการสาธารณะ 
Public Project  Evaluation 

3(3-0-6) 

2137321 การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต * 
Development  Administration  in  Southern  Border  
Provinces 

3(3-0-6) 

2137322 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     
Research Methodology in Public Administration 

3(2-2-5) 

2137438 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ *  
Public Management Information System 

3(2-2-5) 

   
   
           กลุมวิชาเฉพาะดาน                     ไมนอยกวา       50 หนวยกิต 
                    เฉพาะดานบังคับ                                   30 หนวยกิต 
2137106 เศรษฐศาสตรพื้นฐาน 

Introduction to Economics   
3(3-0-6) 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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2137211 พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการภาครัฐ  
Organization  Behavior and Organizational Development   
in Public Sector 

3(3-0-6) 

2137212 ภาวะผูนําทางการบริหารภาครัฐ   
Leadership in Administration for Public Sector 

3(3-0-6) 

2137213 จริยธรรม การตรวจสอบ และการสรางธรรมาภิบาล * 
Ethic Accountability and Good Governance 

3(3-0-6) 

2137323 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร  
 English  for Public Administration 

3(3-0-6) 

2137324 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ*  
Disaster and Crisis Management 

3(3-0-6) 

2137325 สัมมนาปญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต*   
Seminar in Problem and Administration in Southern    
Border  Area  

3(1-4-4) 

2137439 สันติวิธีและการจัดการความขัดแยง * 
Peace and Conflict Management 

3(3-0-6) 

2137440 การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธภาครัฐ*   
Strategic  Planning  and  Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

2137441 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร   
Seminar in Public  Administration 

3(1-4-4) 

   
        เฉพาะดานเลือก                          ไมนอยกวา       15     หนวยกิต 

      เลือกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุมวิชา  ดังตอไปนี้                       
                  กลุมวิชา องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2137214 การวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    

Human Resource Planning in Public Sector 
3(3-0-6) 

2137326 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    
Human Resource  Development  in  Public  Sector   

3(3-0-6) 

2137327 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและการทํางานเปนทีม            
Work Efficiency Development and Teamwork  

3(3-0-6) 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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2137328 การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู  
Knowledge Management and Learning  Organization 

3(3-0-6) 

2137442 การจัดการผลการปฏิบัติงาน   
Performance Management   

3(3-0-6) 

2137443 แรงงานสัมพันธ   
Labour Relation 

3(3-0-6) 
 

                  กลุมวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ  
2137215 การจัดการสํานักงานและการจัดการเอกสาร   

Office Management and Document Management   
3(3-0-6) 

2137216 การวิเคราะหนโยบาย    
Policy Analysis 

3(3-0-6) 

2137329 การนํานโยบายไปปฏิบัติ    
Policy Implementation 

3(3-0-6) 

2137330 การวิเคราะหโครงการสาธารณะ   
Public Project Analysis 

3(3-0-6) 

2137331 การคลังและการเงินภาครัฐ   
Public Sector Fiscal and Finance  

3(3-0-6) 

2137332 การจัดการภาครัฐแนวใหม   
New  Public  Management 

3(3-0-6) 

2137333 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ     
Marketing in Public Sector   

3(3-0-6) 

2137334 ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ     
Entrepreneurship  in  Public Sector and  Public Service 
Delivery 

3(3-0-6) 

2137444 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ   
Quality Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

   
                 กลุมวิชาการเมืองการปกครอง  

  2134203 การเมืองการปกครองไทย   
Thai Politics and Government   

3(3-0-6) 

2134304 ปรัชญาการเมือง    
Political  Philosophy   

3(3-0-6) 

2134305 สถาบันทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
Political Institutions and State’s Accountability 

3(3-0-6) 
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2134306 ประชาสังคมและการมีสวนรวมภาคประชาชน   
Civil Society and People’s Participation  

3(3-0-6) 

2134307 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
Human Rights in Thai Society 

3(3-0-6) 

2134408 การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของ 

กลุมประเทศอาเซียน* 
Politics, Government and Policy Administration  
of ASEAN Countries 

3(3-0-6) 

   
                  กลุมวิชากฎหมาย    
2135254 ประมวลกฎหมายอาญา  

Penal Code  
3(3-0-6) 

2135355 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
Law  of Criminal Procedure 
วิชาที่ตองสอบผานกอน : วิชาประมวลกฎหมายอาญา 

3(3-0-6) 

2135356 กฎหมายลักษณะพยาน  
Law of Evidence  

2(2-0-4) 

2135357 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 
Bureaucratic Procedures 

3(3-0-6) 

2135458 
 

กฎหมายสําหรับองคกรปกครองทองถิ่น                                  
Law  of  Local  Government 

3(3-0-6) 

   
                  กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น     

 2137217 การปกครองทองถิ่นไทย  
Thai  Local  Government 

3(3-0-6) 

2137218 การบริหารองคกรปกครองทองถิ่น   
Local Government Administration 

3(3-0-6) 

2137335 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น   
Local Community of Economy  Management 

3(3-0-6) 

2137336 การบริหารการคลังและการงบประมาณทองถิ่น   
Local Public Finance and Budgeting 

3(3-0-6) 

2137337 การบริหารและปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ    
Comparative Local Government and Administration 

3(3-0-6) 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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2137445 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธทองถิ่น    
Planning and Strategies of Local Management 

3(3-0-6) 

 
               วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวชิาชีพ     ไมนอยกวา    5                                                  หนวยกิต 

2137446 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร                         
Field Experience in Public Administration           

5(450) 

 หรือ  
2137447 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
1(30) 

2137448 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(600) 

   
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา               6      หนวยกิต 
           ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปที ่1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต             

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2134101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร     3(3-0-6) 

2134102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย   
             กฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญไทย 

3(3-0-6) 

2137101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ                      
             รัฐประศาสนศาสตร   

3(3-0-6) 

2137102 ระบบบริหารราชการไทย   3(3-0-6) 
รวมหนวยกิต 18 หนวยกิต 

 

 
ปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137103 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3(3-0-6) 

2137104 ทฤษฎีองคการและระบบบริหารองคการ 
             สาธารณะ 

3(3-0-6) 

2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
             สาธารณะ   

3(3-0-6) 

2137106 เศรษฐศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
รวมหนวยกิต 18  หนวยกิต 

แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137207  การบริหารการคลังสาธารณะและ   

              การงบประมาณ 
3(3-0-6) 

2137208  การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    3(3-0-6) 
2137209  กฎหมายปกครองสําหรับ 
              รัฐประศาสนศาสตร    

3(3-0-6) 

2137211  พฤติกรรมองคการและการพัฒนา 
              องคการภาครัฐ            

3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 18 หนวยกิต 
 

ปที ่2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137210  การวิเคราะหขอมูลทาง 

             รัฐประศาสนศาสตร      
3(2-2-5) 

2137212  ภาวะผูนําทางการบริหารภาครัฐ   3(3-0-6) 
2137213  จริยธรรม การตรวจสอบ  
              และการสรางธรรมาภิบาล   

3(3-0-6) 

วิชาเลือก           3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี          2-3 หนวยกิต 
รวมหนวยกิต 20-21 หนวยกิต 

 
 
แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปที ่3 ภาคเรียนที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137319  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและ 

              การจัดการเปลี่ยนแปลง                    
3(3-0-6) 

2137320  การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 
2137323  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
วิชาเลือก    3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี  2-3 หนวยกิต 
รวมหนวยกิต 20-21 หนวยกิต 

 

ปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137321  การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน  

              ภาคใต 
3(3-0-6) 

2137322  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร    3(2-2-5) 
2137324  การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ  3(3-0-6) 
2137325  สัมมนาปญหาและการบริหารจัดการ  
              พื้นทีช่ายแดนภาคใต        

3(1-4-4) 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี  2-3 หนวยกิต 
รวมหนวยกิต 20-21 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 2137438  ระบบการจัดการสารสนเทศ              
              เพื่อการบริหารงานภาครัฐ         

3(2-2-5) 

2134439  สันติวิธีและการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 
2137440  การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธภาครัฐ 3(3-0-6) 
2137441  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(1-4-4) 
วิชาเลือก    3(3-0-6) 
2137447  เตรียมสหกิจศึกษา   
(เฉพาะกรณีเลือกวิชาสหกิจศึกษา) 

1(30) 

รวมหนวยกิต 15-16 หนวยกิต 
 

ปที ่4 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2137446 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

             รัฐประศาสนศาสตร         
5(450) 

หรือ  
2137448 สหกิจศึกษา   
(ผูเรียนตองเรียนผานวิชาเตรียมสหกิจศึกษามากอน) 

6(600) 

รวมหนวยกิต 5-6 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ : กลุมวิชาชีพนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนการศึกษาวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร หรือแผนการศึกษาสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง แตสําหรับนักศึกษาที่เลือก
เรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา (2137447) 
มากอน  
 
           3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
                   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

                       1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
                          1.1 บังคับเรียน                                                      10  หนวยกิต                                       

รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 
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2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและ      
แนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

         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  

   
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  
          หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได

อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 
         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  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน      

ในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  
การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการ สื่อสาร  เชน  การใช  
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          Development of English communication skills; listening, 
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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 the 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 communicative development 

   
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
          การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

         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 

   
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and  

Learning Development 
 

          พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด  การอาน และ      
การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ฝกการอานออกเสียงคําภาษา
มลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน 
การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอ
สอบถามขอมูลทัง้ในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  
         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 

   
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1    
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          การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 
         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 

   
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
          การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ

การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก
วิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
การงานและการใชชีวิตประจําวัน 
          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 

   
           1.2 เลือกเรียน                                         2  หนวยกิต 

               จากรายวิชาดังตอไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
          หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน

และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
         Principles of reading and writing Thai words; factors which 
affect mis-reading and incorrect writing; collecting, analyzing and 



26 
 

 
 

comparing the words that are usually incorrectly read and written; 
discussing and summarizing the ways to solve the mentioned 
problem; promoting how to read and write Thai words correctly   

   
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills  

in English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
          Effective development of speaking and reading skills in English, 
practice of speaking both individual and groups, efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

   
   
   
   
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
          พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เปนตน 

         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 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
          ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม

ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม   
         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 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese  for Communication    
          การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 
         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 

   
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
          อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน     ฝกทักษะการฟง 

พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
          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 

   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
          การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 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 

   
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร                   ไมนอยกวา    6           หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 

 Happiness Study  
          ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ  การมองโลกเชิงบวก
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เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
         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 

   
2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  

          ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

         Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic  
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 

   
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning  
          ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

         Meaning, 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 

   
2100118 ความจริงของชีวิต                   2(2-0-4) 
 Truth of Life  
         ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
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หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ  
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สม
บูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
         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 

   
2100119 การพัฒนาตน                            2(2-0-4) 
 Self Development   
         หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 
         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 

   
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life  
          ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 
 
         Meaning of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
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music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร                            ไมนอยกวา  6       หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
  Socialization  
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน  ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

          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 

   
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 

           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   

   
   
   
   
   
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
 ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบของทักษะ

ชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิดและการตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และการสราง
จิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
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           Meaning 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 

   
2150108 ทกัษะในการดําเนินชีวิต            2(1-2-3) 
 Skills for Life  
          ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม

เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
          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 
 

  
  
  
  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ

ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสราง      
จิตสาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 
          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  
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4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี    

                                          ไมนอยกวา      6          หนวยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด  การใหเหตุผล  เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ 

บัญชีรับ-จาย ภาษี คณิตศาสตรการเงินและสถิติเบื้องตนเพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

          Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life 

  
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development   
 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

   
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily life  
 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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

   
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
            พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน

บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
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ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
         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 management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

   
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
          กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
        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 

          หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา       98       หนวยกิต 

         1. กลุมวิชาแกน                                              45    หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2134101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  
           ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชา

รัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น  แนวคิดเรื่องรัฐ อํานาจอธิปไตย  รูปแบบการปกครอง  
ลัทธิอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญๆ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน  
รวมทั้ง ความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 
          Scope and methods of political science, the relationship 
between political science and other fields, concepts of state, 
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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          

  
2134102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎหมายรัฐธรรมนูญ         

และรัฐธรรมนูญไทย     
3(3-0-6) 

 Introduction  to Jurisprudence  Constitution  Law   
and Thai Constitution  

 

           แนวคิด  ความหมาย  ลักษณะและประเภทลําดับชั้นของกฎหมาย       
การจัดทํา การใช  การยกเลิก และการตีความของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และขอบเขตที่กฎหมายบังคับ ตลอดจน แนวคิด ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ 
หลักการ วัตถุประสงค การสถาปนาและประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี
เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนิยม ประวัติและการเกิดขึ้น
ของรัฐธรรมนูญไทย  ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง  สถาบันทางสังคม
ตางๆ กับสิทธิ เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ   

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 

   
2137101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Public  Administration  
           ความหมาย   พัฒนาการ  ขอบข าย   แนวความคิ ด  ทฤษฎีทา ง               

รัฐประศาสนศาสตร  ความสัมพันธของวิชารัฐประศาสนศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ  
การเปรียบเทียบความแตกตางขององคการประเภทตางๆ  นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  การจัดการภาครัฐแนวใหม     
การบริหารงานคลังและงบประมาณ องคการและกระบวนการบริหารงาน            
ภาคสาธารณะ 

          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 
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administration in public sector 
   
   
 
 

  

2137102 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  
            ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด และวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย  

ความสัมพันธระหวางขาราชการฝายการเมืองกับฝายประจํา ความสัมพันธระหวาง
การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และภาคสังคม  รวมทั้งปญหาอุปสรรคของระบบ
ราชการไทย  การปฏิรูประบบราชการ และแนวโนมของการบริหารราชการไทยใน
อนาคต 
           Philosophy, theories, concepts and evolutions 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 

   

2137103 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public  Policy and Planning  
            ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และพัฒนาการของการศึกษานโยบาย

สาธารณะและการวางแผน  ประเภทของนโยบายสาธารณะ  ตัวแบบของนโยบาย
สาธารณะ  วงจรของนโยบายสาธารณะ  รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของกับระบบของ
นโยบาย  เทคนิคและลักษณะการวางแผน  ระดับของแผน  ขั้นตอนของการวางแผน   
ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน   การมีสวนรวมของ 
ภาคประชาชนกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  โดยมุงเนนนโยบายสาธารณะ
ของไทย และระดับพ้ืนที ่
           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 
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2137104 ทฤษฎีองคการและระบบบริหารองคการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Organizational Theory and Administration Systems of 

Public Organization 
 

           แนวคิด วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสราง  
การออกแบบองคการ  ลักษณะโครงสรางขององคการ ทั้งองคการรูปนัยและ    
อรูปนัย  วิธีการบริหารงานตลอดจนระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติขององคการ
สาธารณะ ทั้งที่เปนระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการภาครัฐรูปแบบใหม  
กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน  การสั่งการ การจูงใจ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายและนโยบายขององคการที่กําหนดไว 
          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         

   
2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ   3(3-0-6) 

 Planning  and  Project Management  in  Public  Sector  
           แนวคิดการวางแผน  กระบวนการวางแผน  ประเภทของแผน   แนวคิด

และเทคนิคการวางแผนโครงการ การออกแบบการเขียนโครงการและจัดทํา
โครงการสาธารณะ  การบริหารโครงการสาธารณะ  กระบวนการและเทคนิคที่ใช
ในการบริหารโครงการ  การจัดสรรทรัพยากรและการนําโครงการไปปฏิบัติงาน  
โดยเนนการบริหารโครงการในภาครัฐ หรือโครงการสาธารณะ  และเทคนิคการ
วางแผนปฏิบัติงาน  การเลือกใชการประเมินผลโครงการ 
          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    

2137207 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Public Finance and Budgeting  
           ความหมาย แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ ระบบ

การคลัง  นโยบายการคลัง  นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  มาตรการ
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ดานรายรับและมาตรการดานรายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป  ปญหา
การงบประมาณของประเทศไทยและการบริหารการคลังทองถิ่น รวมทั้งการควบคุม
งบประมาณ  
          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 budget process, techniques and analysis of the 
annual budget, the issue of the budget and local fiscal management 
and budget control   

   
2137208 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Human Resource Management  
          ปรัชญา  ความเปนมา  แนวคิดและนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ตั้งแตการวางแผนกําลังคน การวิเคราะหงาน การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน 
การสรรหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ตําแหนง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การโยกยายงาน การเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
วินัยขาราชการ  การออกจากราชการ  ศาสตรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงาน    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอ
สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
          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 

2137209 กฎหมายปกครองสําหรบัรัฐประศาสนศาสตร                                                                 3(3-0-6) 
 Administrative Laws for Public  Administration   
             ความหมาย ลักษณะ สาระสําคัญของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง 

บอเกิดของกฎหมายปกครอง หลักนิติรัฐ  หลักการพื้นฐานบริการสาธารณะ 
หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  องคประกอบของกฎหมายปกครอง 
การจัดองคกรของรัฐ หลักการใชอํานาจทางปกครอง การควบคุมตรวจสอบการใช
อํานาจทางการปกครอง การกระทําทางปกครอง  นิติวิธีทางการปกครอง       
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ลักษณะคดีปกครอง  และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตลอดจนความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ และ
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รัฐกับประชาชน         
            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 

   
2137210 การวิเคราะหขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตร        3(2-2-5) 
 Data  Analysis  of  Public  Administration  
           กระบวนการวิ จั ย และหลั ก เบื้ อ งต นของสถิ ติ ก า รวิ จั ย เกี่ ย ว กั บ             

ความนาจะเปน  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย การประมาณ
คาและการทดสอบสมมติฐาน การจัดทําแฟมขอมูล การตรวจสอบและ           
การเปลี่ยนแปลงการจัดการขอมูล การคํานวณคาสถิติเบื้องตน การประมวลผล
ขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปใชในการตัดสินใจกําหนดมาตรการ หรือวิธีปฏิบัติทางดานการบริหารงาน
กิจการสาธารณะ 
          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 

   
2137319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management for Public Sector  
           ความหมาย แนวคิด  ลักษณะ  ประเภทของนวัตกรรม  คุณคาความสําคัญ

ของนวัตกรรมตอการจัดการ และองคการ  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู   
การสรางองคความรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาสากลเพื่อ  
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของรัฐ  การเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักคิด        
วิธีปฏิบัติ   วิ ธีการบริหารจัดการของภาครัฐที่สามารถรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศ และตางประเทศ  โดยใชเทคนิคการบริหารทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการบริหารและการตัดสินใจเพื่อใหองคกร
ภาครัฐพฒันาไปสูองคการแหงคุณภาพ 
           Meaning, concepts, characteristic, types of innovation 
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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 the trend of changing from 
inside and outside of the 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   

   
2137320 การประเมินผลโครงการสาธารณะ   3(3-0-6) 

 Public Project  Evaluation   
           ความหมาย ประเภทของโครงการสาธารณะ  แนวคิด รูปแบบ และ

ประเภทของการประเมินผลโครงการ  หลักและเทคนิคของการประเมินผล
โครงการในฐานะท่ีเปนเครื่องมือนักบริหาร  ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ
ในการประเมินผล  เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง 
และหลังการปฏิบัติตามแผน  และเทคนิคของการวิเคราะหโครงการ และ        
การประเมินผลโครงการพัฒนาของภาครัฐ หรือโครงการสาธารณะ   
          Meaning, types of public project, concept, form, and types of 
project evaluation, principles and techniques of project evaluation as 
a tool for administration, standards and criteria for evaluation,  
evaluation technique, especially  the evaluation before, during and 
after the implementation of the plan, and techniques of project 
analysis and evaluation of development projects of the government 
or public projects  

   
2137321 การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต* 3(3-0-6) 

 Development Administration in Southern Border 
Provinces 

 

            หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา  บทบาทของ
ระบบการบริหารการพัฒนาประเทศโดยมุงใหเกิดความสอดคลองของยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมประเทศเพื่อนบาน 
และประชาคมอาเซียน การนํานโยบายการกระจายอํานาจ  กระจายความเจริญไป
ยังภูมิภาคและทองถิ่น  การวางแผนพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และชุมชนโดยคํานึงถึง

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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ทุนทางสังคม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักรัฐประศาสโนบายของ
รัชกาลที่ 6 ปจจัยสภาพแวดลอมเพื่อการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใตและ
ผลกระทบการบริหารพัฒนาของภาครัฐที่มีตอพื้นที ่
          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  
 
 

2137322 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร                            3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration    
            ความหมายและประเภทของการวิ จั ยทางรั ฐประศาสนศาสตร 

กระบวนการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การใช
สถิติวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การแปลผลและการอาน
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย และการฝกปฏิบัติการการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย รวมไปถึงการฝกปฏิบัติงานวิจัยทุกขั้นตอน 
           Meaning and types 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     

   
2137438 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ* 3(2-2-5) 

 Public Management Information System  
          แนวคิดเกี่ยวกับขอมูล สารสนเทศ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร การวิ เคราะหขั้นตอนของงานในองคการ ตั้ งแตการวางแผน               
การปฏิบัติงานการติดตามควบคุมและการประเมินผลอยางเปนระบบโดยบูรณาการ
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
การปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน 
           Concepts of data, information, knowledge of information and 
communication technology, process analysis of the organization, 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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planning, performance, monitoring and systematic evaluation, by 
integrating information technology into the management of public 
organization, state enterprise, local government and private sector 

 
 
 
 
 

 

      2. กลุมวิชาเฉพาะดาน                   ไมนอยกวา       50     หนวยกิต 
          เฉพาะดานบังคับ                                          30    หนวยกิต 

2137106 เศรษฐศาสตรพื้นฐาน    3(3-0-6) 
 Introduction to Economics    
          ความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร  หนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ กลไก

การตลาด  ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทาน  พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต  
การลงทุน  การใชแรงงานและการจาง การบริโภค การออม รายไดประชาชาต ิ 
การคาระหวางประเทศ  การคํานวณผลิตภัณฑประชาชาติ  ปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เชน เงินเฟอ เงินฝด เงินตึงตัว และแนวทางแกไข รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับจุลภาค และมหภาค   
         General knowledge of economics, unit of economic and 
economic systems, mechanism of marketing, the factors determining 
the demand and supply, consumer behavior, theory of production, 
investment, labor and employment, consumption, savings, national 
income, international trade, calculation GNP, economic problems 
such as inflation, deflation, tight money, and solutions including the 
development of micro and macro-economic levels 

   
2137211 พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการภาครัฐ                                         3(3-0-6) 

 Organizational Behavior and Organizational  
Development in Public Sector 

 

           วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ  วัฒนธรรมองคการ 
ภาวะผูนํา พฤตกิรรมองคการ รูปแบบ โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการ 
พฤติกรรมมนุษยในองคการ  การสรางทีมงาน พลังของกลุม การสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคคล และอิทธิพลของสภาพแวดลอมเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องคการ  ตลอดจน ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาองคการทั้งในดาน
โครงสราง และเทคนิคการบริหาร โดยเนนศึกษาวิเคราะห ลักษณะ และสภาพ
ปญหาขององคการภาครัฐ 
          Evolution, concepts, theories of organizational behavior, 
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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  

   
2137212 ภาวะผูนําทางการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Leadership in Administration for Public Sector  
           แนวคิด ทฤษฎีคุณลักษณะเกี่ยวกับผูนํา บทบาทหนาที่และความสามารถ

ของผูนํา  ประเภทและที่มาของผูนํา  องคประกอบท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใช
ภาวะผูนํา  และบทบาทของผูนําภาครัฐในการวางแผน  การตัดสินใจ การสื่อสาร
ในองคการ  การสรางแรงจูงใจในการทํางาน  การพัฒนาความเปนผูนํา และ    
การประเมินภาวะผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารงานภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับบริบททางสังคม และเกิดประโยชนตอสวนรวม  
           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 

   

2137213 จริยธรรม การตรวจสอบ และการสรางธรรมาภิบาล*   3(3-0-6) 

 Ethic  Accountability and Good Governance  
           ทฤษฎี  แนวคิดของจริยธรรม  โครงสรางพื้นฐานทางจริยธรรม  ประเภท

ของจริยธรรมในบริบทการบริหารงานภาครัฐ จริยธรรมทางการปกครอง  
จริยธรรมทางการเมือง  และจริยธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท  ปญหาจริยธรรมในสังคมไทย และการพัฒนาจริยธรรม  และ
แนวคิดความโปรงใส การตรวจสอบ  ตลอดจนการมีสวนรวมตามหลักของ       
ธรรมาภิบาล  รวมถึงความสําคัญ และบริบทที่กอใหเกิดแนวคิดของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีในทุกภาคสวน โดยเฉพาะ กลไกการเสริมสรางธรรมาภิบาล

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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ของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
         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 

   
2137323 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
 English  for Public Administration  
           คําศัพทรัฐประศาสนศาสตร  การพูดสนทนา และการอานงานเขียนทาง 

รัฐประศาสนศาสตรโดยเรียนรูโครงสรางและสวนประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะของ
ภาษาอังกฤษ และโครงสรางหนาที่ของกลุมคํา หลักไวยากรณที่สําคัญๆ ที่ชวยให
การสื่อสาร และทักษะตางๆมีประสิทธิภาพ การอานเชิงวิเคราะห การตีความหมาย
จากบริบท รวมทั้งการคนควาดวยตนเองในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของและนําเสนอดวย
วาจา 

          Vocabulary of public administration, conversation, and article 
of public administration by learning the structure and components 
that are main features of English language, the structure and function 
of the words, key grammatical principle that enables students to 
communicate and develop skills, effectively,  analytical reading, the 
interpretation of context, as well as self-study research of the subject 
involved and verbal presentation 

   
   
2137324 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ*   3(3-0-6) 

 Disaster and Crisis Management  
            การเตรียมการดานการปองกัน  การเฝาระวัง  การเยียวยา  การฟนฟู  

การสงเสริมและการพัฒนาพื้นที่  เหตุการณ ชุมชนและองคการที่อยูในสภาพภาวะ
วิกฤติ  ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติประเภทตางๆ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาครัฐและภาคสังคม  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นและ
ประเทศ  ตลอดจนเครือขายการจัดการเรียนรูของภาครัฐ และภาคีตางๆ 
กรณีศึกษาชุมชนทองถิ่น องคกร และประเทศ   

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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           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  

   
2137325 สัมมนาปญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนภาคใต * 3(1-4-4) 

 Seminar in Problem and Administration in Southern 
Border Area 

 

           สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายกลุมยอย ในประเด็นสถานการณ
ปญหาตางๆ จากความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในมิติประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ศาสนา  กระบวนการยุติธรรม และ
กฎหมายที่ใชในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้งรูปแบบแนวทางการจัดการ
ปญหาชายแดนภาคใตในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  การสื่อสารขามวัฒนธรรม  
การนอมนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา  การมุงเนนการกระจายอํานาจ
การเมืองการปกครองที่มีลักษณะพิเศษสอดคลองกับความตองการของคนในพ้ืนที ่
          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   

   

2137439 สันติวิธีและการจัดการความขัดแยง 
*
 3(3-0-6) 

 Peace and Conflict Management  
           ความหมาย  ประเภท  สาเหตุ และแนวคิดพื้นฐานของความขัดแยง     

การตอบสนองตอความขัดแยง ประโยชนและโทษของความขัดแยง กระบวนการ
จัดการความขัดแยง การเจรจาไกลเกลี่ย  การสานเสวนา แนวคิด และบทบาทของ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแยง การวางกลยุทธในการจัดการความขัดแยง     
เชิงสันติวิธี  วิเคราะหสัมฤทธิผลของกลยุทธดังกลาว เพื่อแสวงหาแนวทางการ

                                                 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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จัดการความขัดแยงเชิงสันติวิธีที่เหมาะสม 
          Meaning, types, causes and basic 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 

   

2137440 การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธภาครัฐ* 3(3-0-6) 
 Strategic Planning  and Management in Public Sector  
            ความหมาย แนวคิดการวางแผนเชิ งกลยุทธ  การคิดเชิ งกลยุทธ  

ความสําคัญ ประเภท และระดับของกลยุทธ  ความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธ
ระดับตางๆ ภายในองคกร องคประกอบและกระบวนการการจัดการกลยุทธ    
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ    
การวางแผนกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือภาวะวิกฤติ   
การกําหนดกลยุทธ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  และการกํากับติดตามประเมิน     
กลยุทธ  รวมทั้ง ศึกษาตัวอยางการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธขององคการ
ภาครัฐประเภทตางๆ 
           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 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  

   
2137441 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร                                      3(1-4-4) 
 Seminar  in  Public Administration  
           ประเด็นปญหาทางดานรัฐประศาสนศาสตรที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน  โดย

เนนสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น และนํามาปฏิบัติการสัมมนา  ทั้งนี้อยูในความ
ควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน 
            Issue on public administration taking place nowadays by 
focusing on the local problems and perform on seminar, under the 
supervision of lecturers 
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              เฉพาะดานเลือก               ไมนอยกวา         15       หนวยกิต                     
              เลือกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุมวิชา 
              ดังตอไปนี้                  

             กลุมวิชา องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2137214 การวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resource Planning  in  Public  Sector    
           ความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอน และเทคนิคในการวางแผนทรัพยากร

มนุษยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  ปญหาอุปสรรคในการวิเคราะหงานและ
การวางแผนทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ  การนําแผนไปปฏิบัติ กลยุทธการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ บทบาทและหนาที่หลักของฝายทรัพยากรมนุษย     
การวิเคราะหองคการเพื่อการเลือกใชกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยที่
เหมาะสม  การสรรหา การคัดเลือก  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
การวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  การบริหารคาตอบแทน  การประเมิน
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
          Meaning, importance, procedure and techniques for planning 
of human resources in terms quality and quantitative, problems of 
the job analysis and planning of human resources in public sector, 
plan implementation, strategies for human resource management in 
public sector, role and function of human resources department,  
analysis of the organization for the selection of strategies for right 
human resource managing, recruitment, selection and potential 
development of human resources, career path planning in progress, 
compensation management, evaluation of human resource 
development plan and evaluation of performance 

   
2137326 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resource Development in Public Sector  
           ปรัชญา แนวคิด  หลักการ และความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธ กระบวนการ และเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สภาพแวดลอมของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ  วิธีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยตาม
กรอบแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู การจัดการความรู และสอดคลองกับการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย และการจัดโครงสรางตําแหนงใหเหมาะสมในองคการ  
เชน การฝกอบรม การพัฒนา  การปรับปรุงการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ  จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ตลอดจน  
ปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ     
          Philosophy, concepts, principles and the need to develop 
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human resources, strategies, processes and techniques for human 
resource development, environment of human resource 
development in the public sector, methods to develop human 
resources in accordance with concept of a learning organization, 
knowledge management in accordance with human resource 
planning, and structuring the appropriate positions in organizations 
such as training, development , performance improvement, strategic 
human resource development, ethics-related issues of human 
resource development and problem of human resource 
development in public sector 

   
2137327 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและการทํางานเปนทีม   3(3-0-6) 
 Work Efficiency Development  and  Teamwork  
            ความหมาย ขอบเขต แนวคิด และปรัชญาในการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทํางาน การทํางานเปนทีม ความตองการในการพัฒนาตนเอง การเขาใจ
บทบาทและศักยภาพของตนเองและผูอื่น คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน การ
ยอมรับความแตกตาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจความพึงพอใจในการทํางาน  
ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไขการสรางความเชื่อมั่นในตนเอง การศึกษา
หลักธรรมและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
           Meaning, scopes, concepts and philosophy in work efficiency 
development, teamwork, needs of self- development, understanding 
of self-role and potential and other, values related to work, 
acceptance of differences and multi culture in the work, the purpose 
of life and work, survey of satisfaction in work, problems and 
solutions of self confidence, morality principles and good 
interpersonal skill to work effectively as a team   

   
2137328 การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู   3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Learning  Organization  
            ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของความรู  กระบวนการจัดการ

ความรู กลยุทธการจัดการความรู  การพัฒนาทุนมนุษยกับการจัดการความรู 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู  องคประกอบและกระบวนการ
ดําเนินงานองคกรแหงการเรียนรู  การสรางชุมชนแหงการเรียนรู แนวคิดการ
จัดการความรูเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู  กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู
องคกรแหงการเรียนรู  ปญหาอุปสรรคของการเรียนรูในองคการ การพัฒนาองคกร
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แหงการเรียนรู  โดยเนนกรณีศึกษา องคการภาครัฐในระดับทองถิ่น 
           Meaning, features and types of knowledge, knowledge 
management process, strategies for knowledge management, 
development of human capital and knowledge management, 
concept and theories of the organization of learning, elements and 
the learning process, creation of a community of learning, concept of 
knowledge management to leading to the organization of learning, 
processing of change to the organization of learning, obstacles of 
learning in the organization, development of a learning organization 
focusing on a case study in local government sectors 

   
2137442 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 

 Performance  Management    
            ความหมาย แนวคิด  และความสําคัญของจัดการผลการปฏิบัติงาน  

ลักษณะการจัดการผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล   เครื่องมือในการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือ เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานสมัยใหม การ
กําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนการปฏิบัติงาน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การติดตามและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน  และการนําผลที่ ไดจากการประเมินไปใชในการ
ปฏิบัติงานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            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 

   
2137443 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) 
 Labour  Relation  
           ความสัมพันธระหวางรัฐบาล  ลูกจาง และนายจาง นโยบายของรัฐดาน

แรงงานสัมพันธ  บทบาทของสหภาพแรงงาน  ปญหาแรงงานสัมพันธ  ขอบเขต
และวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน  แนวคิดของแรงงานสัมพันธ  สาระสําคัญ
ของกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับแรงงาน เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมาย
ประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ   
          Relationships between the government, employers and 
employees, government policy of labour  relations, role of union 
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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          

   
          กลุมวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ  
2137215 การจัดการสํานักงานและการจัดการเอกสาร   3(3-0-6) 
 Offices Management and Document Management   
           ความรู ความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการจัด

สํานักงาน  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน ระเบียบ
และการปฏิบัติการงานพัสดุของราชการ  การปฏิบัติการงานพัสดุ การจัดหา การ
เก็บรักษาพัสดุ การทําบัญชีคุมพัสดุ ปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารงาน
สํานักงานและระบบการจัดการเอกสาร 
          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    

   
2137216 การวิเคราะหนโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Analysis  

           เทคนิคการวิเคราะหนโยบาย ตัวแบบสําหรับการวิเคราะหนโยบาย  
ลักษณะของการวิเคราะหนโยบาย  องคประกอบในการวิเคราะหนโยบาย  ขอมูล
ขาวสารที่ใชในการวิเคราะหนโยบาย  วิเคราะหผลกระทบทางสังคม  ผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐ    การประยุกตเทคนิคการวิเคราะหปญหาและผลกระทบของ
นโยบาย 
           Policy analysis techniques, model for policy analysis, 
characteristics of policy analysis, elements of policy analysis, 
information used in policy analysis, social effect analysis, effect of 
government policy, application of problem analysis techniques and 
the effect of policy 

  
2137329 การนํานโยบายไปปฏิบัติ     3(3-0-6) 
 Policy Implementation  

            แนวคิดและความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูมีสวนเกี่ยวของใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่เกี่ยวของ
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หรือปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ ปจจัยดานระบบราชการที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  และปญหาใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  
           Concept and meaning of policy implementation, stakeholders 
of policy implementation,  the process of policy implementation, the 
involved factors or factors that affect success and failure of policy 
implementation, factors of bureaucracy that affects policy  
implementation, and problems of policy implementation 

   
2137330 การวิเคราะหโครงการสาธารณะ   3(3-0-6) 

 Public Project Analysis    
           แนวคิด ความหมาย กระบวนการโครงการ การวิ เคราะหโครงการ

สาธารณะ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ   การวิเคราะหโครงการประเภท
สาธารณะในมิติดานเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  การวิเคราะหผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของโครงการสาธารณะในระดับพื้นที่  
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ การวิเคราะหโครงการสาธารณะ
ภายใตบริบทของสังคมไทยและชุมชนทองถิ่น 
          Concepts, meaning, project process, public project analysis, 
study of project possibility, analysis of public project in terms of 
analysis in economic social and politic aspects, analysis of effects on 
economic, social, cultural and environmental aspects in  areas, 
analysis of cost – benefit, analysis of public projects in Thai society 
and local community 

  
  
2137331 การคลังและการเงินภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Sector Fiscal and Finance  
           แนวคิดการคลังสาธารณะและการเงินภาครัฐ วงจรการบริหารการคลัง

ภาครัฐของประเทศไทย  นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน รายรับของรัฐบาล 
รายจายของรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะของรัฐบาล งบประมาณแผนดิน 
ระบบการบริหารการคลังและการเงินของภาครัฐ เชน การบริหารพัสดุ  ระบบ
ขอมูลขาวสารทางการคลัง  การบริหารการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบGFMIS   
          Concepts of public sector fiscal and finance,  cyclical fiscal, 
fiscal policy, monetary policy, government receipt and expenditure, 
taxation, public debt of  government, public sector fiscal and finance 
such; supplies, information system, audit and reporting fiscal, financial 
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management system of electronic public sector or GFMIS system 
   
2137332 การจัดการภาครัฐแนวใหม 3(3-0-6) 

 New  Public  Management  
          หลักการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐรวมสมัย  แนวความคิดการปฏิรูป

ระบบราชการ  ลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม เครื่องมือในการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมตามหลักแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน การบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์  การบริหารงานที่เนนการเปนหุนสวนรวมกันของภาครัฐ  ภาคเอกชน 
และภาคสังคม  ตลอดจนการตรวจสอบทางการบริหารและรับผิดชอบตอสาธารณะ 
          Contemporary government agencies development, concept of 
bureaucratic reform, characteristic of new public management, tools 
of new public management, result- base management, management 
partnership that focuses on the sharing of public sector, private 
sector and society 

   
   
   
   
   
2137333 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 

 Marketing in Public Sector  
            ความหมายและความสําคัญของการตลาด รัฐกับเอกชน  การตลาดเพื่อ

สังคม  แนวคิด เครื่องมือและวิธีการดานการตลาดเพื่อการสรางการรับรู  การเสนอ
คุณคา การโนมนาว การสรางความเขาใจ การสรางสัมพันธภาพและการสรางความ
พึงพอใจระหวางภาครัฐกับผูรับบริการ ผูจัดหาบริการกับผูรับบริการตอนโยบาย
โครงการของรัฐ  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 

   
2137334 ผูประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Public  Sector and   
Public  Service Delivery 
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           แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ  ลักษณะขององคกร การวางแผน การ
ควบคุมองคการที่เกี่ยวของและกลยุทธตางๆ รวมทั้งปญหา อุปสรรคของ
ผูประกอบการ  จรรยาบรรณของการเปนผูประกอบการ  การเสริมสรางความคิด
สรางสรรค  การเจราจาตอรองและการจัดการความขัดแยง แนวคิดการบริการ
สาธารณะ  เทคนิคการบริการสาธารณะแนวใหม รูปแบบของการจัดทําบริการ
สาธารณะ  การประเมินการใหบริการสาธารณะ 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 

   
   
   
2137444 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Quality Management in Public Sector  
           ความหมาย แนวคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การสรางคุณภาพ  

การจัดการทั่วทั้ งองคการ  การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ          
การประกันคุณภาพในตางประเทศและในประเทศไทย พัฒนาการของการจัดการ
คุณภาพภาครัฐ  กระบวนการจัดการคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ
คุณภาพโดยรวมทั้งองคกร  ระบบรางวัลคุณภาพขององคการและอื่นๆ และระบบ
การจัดการมาตรฐานสากล การควบคุมคุณภาพ                             
           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   

   
 กลุมวิชาการเมืองการปกครอง  

2134203 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  
           ประวัติและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย ตลอดจนวิกฤติการณ

ทางการเมืองที่สําคัญในประเทศไทย  สถาบันทางการเมืองไทย บทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย  คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง               
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กลุมผลประโยชนทางการเมือง การเลือกตั้ง และการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนและภาคประชาสังคม 
           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 

   
   
   

2134304 ปรัชญาการเมือง   3(3-0-6) 
 Political Philosophy  
           ที่มา ความหมายของปรัชญาการเมือง ตลอดจน แนวความคิดของ  นักคิด

ทางการเมือง และสํานักคิดตางๆ การใชแนวความคิดเหลานั้น ในการศึกษา
วิเคราะหและทําความเขาใจกับปรากฏการณทางการเมืองและสังคมตลอดจน
อิทธิพลของแนวความคิดตาง ๆ ที่มีตอการเมืองในทางปฏิบัติ   
          Background and meaning of political philosophy as well as 
concept of political thinker and school of thoughts, application of 
concept for analyzing and understanding the political and social 
phenomenon as well as the influence of the various concepts on 
political practice   

   

2134305 สถาบันทางการเมืองและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 3(3-0-6) 
 Political Institutions and State’s Accountability   
          แนวคิดและพัฒนาการของสถาบันทางการเมือง ความสัมพันธระหวาง

รัฐธรรมนูญกับบทบาทของสถาบันทางการเมืองประเภทตางๆ  รวมถึงองคกรอิสระ 
และองคกรภาคประชาชน  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในระบบรัฐสภา โดย  
ภาคการเมืองและภาคประชาชน ในบริบทของวัฒนธรรมสังคมไทย 
          Concepts and the development of political institutions, the 
relationship between constitution and the role of political 
institutions, as well as the independent organization and public 
sector organization, monitoring the use of state power in the 
parliamentary system by the political sector and public sector in Thai 
context    

   
2134306 ประชาสังคมและการมีสวนรวมภาคประชาชน                                            3(3-0-6) 
 Civil Society and People’s Participation  
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           ความหมาย  หลักการ  แนวคิดและพัฒนาการของประชาสังคมทั้งใน
ประเทศไทยและตะวันตก  ปจจัยที่เอื้อตอการเกิดประชาสังคมและการมีสวนรวม
ภาคประชาชน  การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาของชุมชน และ        
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      

  
2134307 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Human Rights in Thai Society  
            ความหมาย แนวคิด หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน   พัฒนาการของ

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญ 
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 

   
2134408 การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุมประเทศ

อาเซียน*  

3(3-0-6) 

 Politics, Government and Policy Administration of 
ASEAN Countries 

 

          โครงสรางและรูปแบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน
เปรียบเทียบกับประเทศไทย แนวทางความรวมมือระดับประเทศ และระดับ
ทองถิ่น ในกรอบประเด็นความรวมมือ 3 เสาหลัก รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จ
และปจจัยที่เปนอุปสรรคกลุมผลประโยชนและวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจในความรวมมือเชิงนโยบายระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียน 

                                                 
หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอตัลักษณของหลักสูตร 
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          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 

   
                กลุมวิชากฎหมาย    
2135254 ประมวลกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Penal  Code  
            ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดขอบเขตบังคับของ

กฎหมายอาญา  การพยายามกระทําความผิดตัวการ และผูมีสวนในการกระทํา
ความผิด การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง  การกระทําความผิดอีก 
อายุความอาญา  การกําหนดโทษในทางอาญา  และบทบัญญัติที่ใชแกความผิด   
ลหุโทษ  และความผิดทางอาญาแตละลักษณะ ตั้งแตความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย
และทรัพยสิน ตลอดจนความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด     
           Characteristics of the criminal law, theories of admission, limit 
of criminal law, attempting to violate, culprit and offender, the 
offense for several chapters or several counts, repeat the offense, 
prescription, criminal regulation, legislation of light punishment ,and 
criminal guilt 

   
2135355 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                              3(3-0-6) 
 Law  of  Criminal  Procedure   
 วิชาที่ตองสอบผานกอน : วิชาประมวลกฎหมายอาญา  
             ความหมาย เนื้อหา รูปแบบ องคประกอบ และหลักเกณฑตลอดจน

ขอยกเวนของวิธีพิจารณาความอาญา  การดําเนินคดีอาญาชั้นเจาพนักงาน 
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล และการบังคับคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
           Meaning, contents, forms, elements and the rule as well as 
exception of criminal procedure, criminal proceeding of officer, 
criminal proceedings in court and enforcement criminal case under 
the code of criminal procedure      

   
2135356 กฎหมายลักษณะพยาน                                                      2(2-0-4) 
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 Law  of  Evidence   
            ความหมาย เนื้อหา รูปแบบ องคประกอบ และหลักเกณฑตลอดจน

ขอยกเวนของพยานหลักฐานในฐานะที่เปนเครื่องมือในการดําเนินคดีกับหลักการ
ดําเนินคดีประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาและคดีแพง หลักเบื้องตน
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน หลักเกณฑเกี่ยวกับการนําสืบภาระการพิสูจน และการรับ
ฟงพยานหลักฐานชนิดตาง ๆ   
             Meaning, contents, forms, elements and principles including 
exceptions of evidence as tool of litigation and principles of litigation 
in particular criminal and civil cases, basic principles on evidence, 
rules on the burden of proof to attest and listening to the evidences    

   
2135357 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย                                                  3(3-0-6) 
 Bureaucratic Procedures  
            หลักแนวคิด กระบวนการ  และแนวทางทฤษฎีในระเบียบปฏิบัติราชการ

ไทย  ระเบียบวาดวยการบริหารและปฏิบัติราชการตางๆ การดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ระเบียบ
งานสารบรรณ  ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการที่ดี และระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและพัสดุ   
           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              

   
   
   
2135458 กฎหมายสําหรับองคกรปกครองทองถิ่น   3(3-0-6) 
 Law for Local Government  
            หลกัการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  สาระสําคัญทางกฎหมาย

ของการปกครองทองถิ่น ที่มาของกฎหมายปกครองทองถิ่น วิวัฒนาการ         
ทางกฎหมายของการปกครองทองถิ่นของไทยและระบบกฎหมายของการปกครอง
ทองถิ่นของไทย หลักทางปกครองของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ การบริการ
สาธารณะ และการกระทําทางการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           Principles of local government administration, essence  of 
local government law, evolution of  law in Thai local government, 
legal system of Thai local governance, the main governing rule of the 
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government and government officials, public service and 
governmental actions of the local government 

   

                 กลุมวิชา การปกครองทองถิ่น  
2137217 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 Thai Local Government  
           แนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถิ่น ประวัติ  พัฒนาการและรูปแบบการ

ปกครองทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครอง
สวนกลาง และสวนภูมิภาค  ความสัมพันธระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา  
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับประชาชน  สถานการณปจจุบัน
และแนวโนมของการเมอืงการปกครองทองถิ่นไทย   
          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 การบริหารองคกรปกครองทองถิ่น      3(3-0-6) 
 Local Government Administration  
            แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ  การบริหาร และการพัฒนาทองถิ่น  

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่น  การดําเนินนโยบายทองถิ่น   
การบริหารโครงการทองถิ่น การบริหารบุคคลทองถิ่น บทบาทขององคปกครอง
สวนทองถิ่นตอการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชนทองถิ่น ปญหาและอุปสรรค
ในการบริหารทองถิ่นไทย  แนวทางในการแกปญหา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การบริการสาธารณะทองถิ่นตามกรอบการจัดทํามาตรฐานบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           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 administration, solutions for solving the problems as well as 
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improvement of the quality of local public service within the 
framework for public service of the local government    

   
2137335 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local  Community  of Economy  Management  
           แนวคิด  ความหมาย ความสําคัญของรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น และ

ประเภทของวิสาหกิจชุมชน กลยุทธการจัดการวิสาหกิจทองถิ่น  การนํานโยบายอง
รัฐบาลดานเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น  และการพัฒนาความเขมแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน  ปญหาและ
ขอเสนอแนะ    
           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          

   
2137336 การบริหารการคลังและการงบประมาณทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local  Public Finance and  Budgeting    
           แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการคลังสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ความสําคัญของระบบการเงินการคลั งขององคกรปกครองส วนทองถิ่น   
ความสัมพันธทางการคลังระหวางทองถิ่นกับรัฐบาลแหงชาติ  ระบบเงินอุดหนุน 
ภาษีทองถิ่น และการบริหารรายไดของทองถิ่น ระบบงบประมาณ วงจร
งบประมาณและกระบวนการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 
การบริหารรายจายของทองถิ่น การบริหารงบประมาณที่เนนผลงานบริการ
สาธารณะและการพัฒนาทองถิ่น 
            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         
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2137377 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Local Government and Administration  
           ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถิ่น  

การกระจายอํานาจทางการเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  
โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถิ่นของตางประเทศกับประเทศไทย  
แนวนโยบายของรัฐที่มีตอการปกครองทองถิ่น  ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับ
องคกรปกครองทองถิ่น  ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโนมของ
การปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต 
          Relationship between democracy and local government, 
political decentralization and administration, comparative study of 
the structure and administration of local government between Thai 
and foreign countries, the policy towards the local government, the 
relationship between the government and local authorities, problems 
and solutions as well as the tended of Thai local government in the 
future    

   
2137445 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Planning  and  Strategies of Local Management  
           แนวคิด  ขอบเขต และขั้นตอนการวางแผนและพัฒนาทองถิ่นภายใต

บริบทของการเปลี่ ยนแปลงและการบูรณาการมิติพื้นที่  และมิติภารกิจ  
การวิเคราะหสถานการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  การกําหนดกลยุทธ  
และการแปลงกลยุทธไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเชิงกลยุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  การจัดทําแผนการพัฒนาดานตางๆ ของทองถิ่น และการ
พัฒนาแนวทางกลยุทธในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก
กรณีศึกษาในพ้ืนที่ตางๆ 
          Concepts, scopes and process of local development under 
the context of transition and integration  of area and mission, the 
analysis of the local administration, strategy formulation and 
converting strategy into action, strategic evaluation of the local 
governments, the plan for development in various aspect for local 
government, and development of strategic for the management of 
the local administration and case studies in various areas  

       วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ        ไมนอยกวา      5      หนวยกิต   
2137446 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร                 5(450) 
 Field Experience in Public Administration  
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            ฝกงานทางดานรัฐประศาสนศาสตรในองคการภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูลการวิเคราะห การบริหารในองคการมานําเสนอ
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพ 

           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 

  
2137447 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(30) 
 Cooperative Education Preparation  
           หลักการ  แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบขอบังคับ     

ที่เกี่ยวของ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน จริยธรรม           
ในการปฏิบัติงาน 
            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   

   
2137448 สหกิจศึกษา    6(600) 
 Cooperative  Education  
           การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 
          Working as a temporary staff for assigned project as well as 
report  and presentation 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

             ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้

 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 

 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
       3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ  นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ภาระการสอน 
( ช.ม./สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2559 2560 2561 2562 2563 
1. นางสาวศริิลักษณ คัมภิรานนท 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ร.ม.                  
(การบริหารรัฐกิจ) 
พบ.ม.  (การบริหาร
การเงินและการคลัง) 
น.บ. (นิติศาสตร) 
ร.บ.(การบริหารรัฐกิจ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2541 
 

2540 
 

2551 
2537 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวสุวิมล    แซกอง 
   อาจารย 
    

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2553 
 

2548 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวศรินทรญา   จังจริง 
   อาจารย 
 

รป.ม.                   
(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.บ.                 
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
 

2554 
 

2545 
 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสุปรีญา  นุนเกลี้ยง 
   อาจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชยักุล 
   อาจารย 
 

ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)      
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 
2543 

12 12 12 12 12 

 
3.2.2 อาจารยประจํา 

ชือ่  นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2559 2560 2561 2562 2563 
1. นายปพน  บษุยมาลย  
   อาจารย  
    

รป.ม.                   
(รัฐประศาสนศาสตร) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

2551 
 

2549 

15 15 15 15 15 

ชื่อ  นามสกุล 
ตําแหนงทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2559 2560 2561 2562 2563 
2. นายชัยวัฒน  โยธ ี ปร.ด. (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2558 15 15 15 15 15 



62 
 

 
 

   อาจารย 
    

รป.ม.                    
(รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําหง 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
 

2547 
3. นายคมวิทย  สุขเสนยี 
   อาจารย 
    

รป.ม.                  
(การปกครองทองถิ่น) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2555 
 

2550 

15 15 15 15 15 

4. นายอิสยัส   มะเก็ง 
   อาจารย 
 

M.A. (Public 
Administration) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

Aligarh Muslim University, 
India 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
 

2552 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวอิลฮัม  ยีลาเตะ 
   อาจารย 
 

M.A. (Political 
Science) 
 
B.A. (International 
Affairs 
Management) 

International Islamic 
University of Malaysia, 
Malaysia 
University Utara  Malaysia, 
Malaysia 

2557 
 

 
2550 
 

15 15 15 15 15 

6. นายมุบดี  อุเด็น 
   อาจารย 
 

M.A. (Public 
Administration) 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

Aligarh Muslim University, 
India 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2557 
 

2550 

15 15 15 15 15 

7. นายอับดุลคอเล็ด  เจะแต 
   อาจารย 
 

ศศ.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 

8. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล 
   ผูชวยศาสตราจารย 
    

ศศ.ม. 
(การพัฒนาสังคม) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2547 
 

2540 

12 12 12 12 12 

9. นายฐานนท   มณีนิล 
   อาจารย 
 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
ประกาศนียบัตรวิชา
วาความแหงสภา
ทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สภาทนายความแหงประเทศไทย 
 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2549 
2543 

 
 

2542 

15 15 15 15 15 

 
 
 
 

 
 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. ดร.กิตติ  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ 2552 
 บธ.ม. (การตลาด) 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2543 
2528 

2. นายกฤษฑวัฎ  ฤทธิรงค ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2543 
2522 
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3. นายธงฉาน  สุวรรณรักษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2555 
2545 

4. นายกิตติ  สุระคําแหง รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ศศ.บ. (การปกครอง) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552 
2523 
2523 

5. พลตํารวจตรีจํารูญ  เดนอดุม พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2537 
2514 

6. นางอาริยา  มามะ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2552 
7. นายพงษศักดิ์  ยิ่งชนมเจริญ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

M.B.A.                 
(Business Administration) 
ภ.บ.  (เภสัชศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
University of Queensland, 
Australia 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2542 
2535 

 
2528 

 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 
      การวางแผนและจัดการเตรียมการใหบัณฑิตมีความพรอมในทุกดานสําหรับการ               
ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรไดวางกรอบแนวทางการสงเสริมนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ดังนี้  
   แนวทางที่ 1 หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะ  ทักษะ และสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาในชั้นปที่ 3  ไดแก 
   1.1 อบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานสํานักงาน และการใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการนําเสนอขอมูลหรือการนําเสนอผลงาน  
  1.2 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  การมีมนุษยสัมพันธ  การใชภาษา  การสื่อสารในองคการ และ
การสื่อสารในที่สาธารณะ 
  1.3 อบรมทักษะดานธุรการและบริหารงาน เชน การจัดทําหนังสือราขการ  การจดบันทึก
การประชุม  การจัดทํารายงานการประชุม   
   แนวทางที่ 2 หลักสูตรจะมอบหมายงานใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในรูปแบบ
การแสวงหาความรูดวยตนเองภายนอกหองเรียน เชน  
   2.1 อบรมทักษะการพิมพดีด   
   2.2 ลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามและการสังเกตหนวยฝกประสบการณ หรือสถานประกอบตาม
ขอกําหนดระยะเวลาของการเตรียมสหกิจศึกษา เปนตน   
    โดยทั้งนี้  หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะดวยตนเอง จะตองอยู
ภายใตการกํากับดูแล และการแนะแนวของหลักสูตร เพื่อใหสามารถตอบสนองการฝกประสบการณ
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร   
    ดังนั้น  หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาเลือกลงวิชาใน 2 รูปแบบ คือ  
   รูปแบบที่ 1 นักศึกษาลงเรียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานราชการ  องคกร
พัฒนาเอกชน และองคกรเอกชน ฯลฯ กอนที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2  ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 จะตองฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยฝกที่นักศึกษาสนใจ และการทําโครงงานเกี่ยวกับ
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หนวยงานที่ตนเองออกฝกประสบการณ โดยทั้งนี้ การทําโครงงานใหอยูในความเห็นชอบของ
หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกประสบการณ และมีการแนะแนว กํากับติดตามโครงงานจากอาจารยใน
หลักสูตร  
   รูปแบบที่ 2  นักศึกษาลงเรียนวิชาสหกิจศึกษา  นักศึกษาจําเปนตองเขารับการแนะนําฝกฝน
ทักษะ และเขาใจตอแนวคิดสหกิจศึกษากอน โดยลงเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในปที่  4           
ภาคการศึกษาที่1 และจะตองมีผลการเรียนผานกอนที่จะลงเรียนวิชาสหกิจศึกษา ปที่  4            
ภาคการศึกษาที่ 2  โดยทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาจะตองมีเงื่อนไขคุณสมบัติ ความรูและ
ศักยภาพพรอมที่จะปฏัติงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร รวมทั้ง ยอมรับขอสัญญาและยินยอมฝกปฏิบัติงานเสมือนเปนผูปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการนั้น  รวมทั้งยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานประกอบการและหลักสูตรที่
รวมกันกําหนดใหเปนแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เขาโครงการสหกิจศึกษาดังกลาว 
  สําหรับการการฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อยางตอเนื่องลวงหนา 1 ภาคการศึกษา หลักสูตรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

-  การเตรียมพรอมทางวิชาการ 

     หลักสูตรถือเปนหนาที่หลักที่ตองเตรียมใหนักศึกษามีความรูในสาขาวิชาชีพ ทักษะ     
การแกปญหา  ทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม เพื่อเตรียมตัวใหพรอมตอการเขาสูอาชีพและ
การจางงานในอนาคต 
  -  การเตรียมความพรอมทางทักษะอาชีพ 

             หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพรอมทางดานทักษะ
อาชีพใหกับนักศึกษาไดทราบถึงรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
    1) หลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญของสหกิจศึกษา ประโยชนที่นักศึกษาไดรับและบทบาท
ของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  2) การเตรียมความพรอมทางวิชาการในทักษะที่ทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกตัวนักศึกษา เชน  
ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศ  เปนตน 

             3) ทกัษะท่ีทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน (Employ  ability)  การพัฒนาทักษะ  
อาชีพ  แนะแนวอาชีพใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และเห็นแนวทางในการจัดการตนเองใหไดรับ
การจางงาน และวางแผนการพัฒนาอาชีพใหเกิดความเจริญกาวหนาในองคกร 

             การอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา หลักสูตรจะจัดใหนักศึกษามีทักษะความพรอมใน
การทํางานในภาคการศึกษากอนเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเปนการฝกอบรมที่จําลองชีวิตจริงที่
นักศึกษาอาจไดพบเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือเม่ือจบการศึกษา เพื่อเตรียมใหนักศึกษาไดเขาใจ
ถึงบทบาทและหนาที่ของตนในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่จะเปนปจจัยเสริมทําใหนักศึกษาประสบ
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ความสําเร็จในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการเชิญวิทยากรจากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยมาอบรมใหกับนักศึกษาในหัวขอตางๆ อาทิ  

(1) การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จําเปน 

(2) ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 

(3) เทคนิคการเขียนโครงการ และประเมินผล 
           (4)  เทคนิคการเขียนรายงานทางราชการ  รายงานวิชาการ และการนําเสนอขอมูล 

(5)  วัฒนธรรมขององคกรและขอมูลประเภทองคกรภาครัฐตางๆ  
(6)  การใชเครื่องใชสํานักงานและระบบเอกสาร 
(7)  เทคนิคการจัดการองคการสมัยใหม 

               (8)  พื้นฐานวิชาชีพ  จิตสาธารณะ  คานิยมที่พึงประสงคของเจาหนาที่ภาครัฐ  กฎหมาย
ที่เก่ียวของกับวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     (9)  การลงภาคสนามสํารวจขอมูลปญหาและบริบท  
 ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการขั้นตอนสหกิจศึกษา 
ประกอบดวย การเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนไปสหกิจศึกษา  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ 
สถานประกอบการ  กิจกรรมระหวางการปฏิบัติงาน  การนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารยประจํา
หลักสูตร  กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หลักสูตรไดกําหนดการจัด
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักศึกษา และอาจารยนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 
และการประเมินผลจากรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา และโครงงานที่ทํารวมกับสถานประกอบการ  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

1) มีทักษะจากการฝกปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ  เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน 
2) มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได

อยางสรางสรรค 
3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวใหเขากับ

เพื่อนรวมงาน และหนวยงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม  
4) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เกิดการเรียนรูและเขาใจในวัฒนธรรมขององคการและสังคม

รอบขาง 
5) มีความกลาแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ  
6) บูรณาการความรูเพื่อนําไปประยุกตใชสําหรับการปฏิบัติงาน โดยเนนการสรุปความรูเชิง

ประยุกตใชในรูปแบบการทําโครงงานเพื่อพัฒนาองคกร หรือแกปญหาการปฏิบัติในหนวยงาน  
7) เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

4.2 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  (กรณีฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 450 
ชั่วโมง  หรือกรณีสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)  
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย  
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    5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การจัดทํารายงานวิจัยของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจัดใหมีขึ้นเพื่อฝกฝน        

การปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม ซึ่งกําหนดเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับศาสตรทางการบริหาร กฎหมาย     
และการเมือง ตลอดจนประเด็นสาธารณะทั้งในระดับชาติและชุมชนทองถิ่นที่นาสนใจ  มีประโยชนตอ
สังคมและองคความรูทางวิชาการ  โดยอยูภายใตการดูแล และเห็นชอบของอาจารยประจํารายวิชา 
โดยคณะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ตองทําวิจัยโดยนําสงชิ้นงานตางๆ ในกระบวนการวิจัยเปนขั้นๆ ทั้งนี้ 
ตามเงื่อนไขขอตกลงของอาจารยประจํารายวิชา กับกลุมนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้  โดยมีการกํากับ
การควบคุมคุณภาพโดยอาจารยประจําหลักสูตร   
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  1) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
 2) สามารถทํางานวิจัยเบื้องตน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการแกปญหาขององคกร ชุมชน 
และสังคมได 
 3) สามารถทํางานเปนทีมหรือปจเจกบุคคลได  
          4) สามารถอานแปลผลวิจัยและเขียนสรุปผลรายงานการวิจัยได 
 5.3 ชวงเวลา  
          ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3 
 5.4 จํานวนหนวยกิต  
           3(2-2-5)   
 5.5 การเตรียมการ  
           1) มอบหมายอาจารยผูสอนรายวิชาใหคําแนะนํานักศึกษาเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม ตาม
กรอบแนวทางการเรียนการสอน 
 2) อาจารยผูสอนรายวิชาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา และ
ประมวลผลในระดับกลุม และรายบุคคล 
 3) อาจารยผูสอนรายวิชากําหนดตารางการใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนา 
  4) นักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารยผ ู สอนรายวิชา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํารายงานวิจัย 
  2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน หรือผลการวิจัย 
  3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานการวิจัยหรือ เอกสารทางวิชาการ 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1. มีทักษะการใช
ภาษามลายูกลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
เรียน 2 รายวิชา 
2. สนับสนุน/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย

1. การสอบวัดผล 
 
2. การประเมินผลการเขา
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
การอบรมเพิ่มเติม รวมกิจกรรม 

 
2. มีทักษะการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
เรียน 1 รายวิชา 
2. สนับสนุน/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม หรือ
ตามแผนพัฒนานักศึกษา 
3. มอบงานใหนักศึกษาคนควา และนําเสนอ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การสอบวัดผล 
 
2. การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม 
 
3. ชิ้นงาน/ผลงานที่นําเสนอ  

3. มีจิตอาสาและ
จิตสํานึกสาธารณะ 

1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํากิจกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ตั้งแตป 1 ถึง     
ป 4 อยางนอยปละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมตอ
อาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการ หรืออาจารย
ประจําหลักสูตร 
2. หลักฐานการดําเนิน
กิจกรรม 

4 .  มี ค ว าม รู ท า ง
ทฤษฎีและสามารถ
บู ร ณ า ก า ร สู     
การปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานราชการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรพัฒนาเอกชนใน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือวิชาสห
กิจศึกษา 
2. ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฏิบัติงานวิจัยใน
หัวขอที่ เกี่ยวของกับการบริหาร กฎหมาย 
การเมืองและสังคมทองถิ่น 
3. นําความรูทฤษฎีจากรายวิชาที่เรียนไปและ
การคนควา เพิ่มเติม ไปเผยแพร  บริการ
วิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน 

1. การนําเสนอผลงานการ
ฝกประสบการณวิ ชาชีพ 
หรือ สหกิจศึกษา  
2. รายงานผลความกาวหนา 
ตออาจารยที่ปรึกษาวิจัย 
3. รายงานผลการจัดการ
เ รี ย น ร า ย วิ ช า ( ม ค อ .5)    
การดําเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

5. มีทักษะในการ
เรียนรูดวยตนเอง 

1. จัดรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ด ว ย ต น เ อ ง ใ น ร า ย วิ ช า สั ม ม น า ท า ง  
รัฐประศาสนศาสตร และรายวิชาสัมมนา
ปญหาและการบริหารจัดการพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 

1 . ร า ย ง า น ส รุ ป แ ล ะ
ประเมินผลกิจกรรมสัมมนา 
2.ประเมินผลงานสรุปการ
คนควาหัวขออิสระ 
3 . ประ เมิ นจ ากอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาสัมมนา 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ  
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการ  เรี ยน  ตรงตอเวลา 
ซื่ อสั ตย สุ จริต  ขยัน  อดทน 
และสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ข อ ง ผู อื่ น  ร ว ม ทั้ ง เ ค า ร พ                
ในคุณค า แล ะศั ก ดิ์ ศ รี ขอ ง 
ความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึกสาธารณt 
5)  รักและภูมิ ใจในสถาบัน 
ทอ งถิ่ น  มี จิ ตสํ านึ ก ในการ
อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
สิ่ งแวดลอมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร 
เพื่ อบม เพาะใหนักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจน
การแต งกายที่ เ ป น ไปตาม
ระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย 
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน 
และสังคมเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ
มีความซื่อสัตยสุจริต 
2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 
 3 )  ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ก า ร
ปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action 
learning) 
4) การใชกรณีศึกษา (Case 
study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุม 
เพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการ 
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม 
คุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตอาสา 
 

 
 2.1.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1 ) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถ ในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู  
2 ) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู    และการประยุกต

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู  แ ล ะ
ประยุกตใชความรูตามหลักการ

ป ร ะ เ มิ น ด ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2 ) ทดสอ บกล า งภ าค เ รี ย น  
ปลายภาคเรียน 
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ความรู 
3) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 

และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้ งการบรรยาย
ร วมกับการอภิปราย  การ
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ 
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม 

3 ) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น 
การศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะการคิด
อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  คิ ด
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล  และ
คิ ด เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร  ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได  
 

การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดและการแกไขปญหา ทั้ ง
ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ ม ใ น
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการ
สอนที่ ห ล ากหล าย  เ ช น  ก า ร
อภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา 
การโตวาที  การจัดทําโครงการ 
และการใชเกมส เปนตน  
 

การประเมิน เปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด  และ    
การแกไขปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถใน 
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใชกระบวนการแกไข 
ปญหา การศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะห วิจารณ 
 เชน รายงานการ วิ เคราะห
วิจารณ กรณีศึกษาการศึกษา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
  อิสระ รายงานผลการอภิปราย

กลุม การประชุมปรึกษาปญหา 
และการสัมมนา 

 
 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
กลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง  ทั้งตอตนเอง 
ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนที่เนนการม ี
ปฏิ สั มพันธ ระหว า งผู เ รี ยนกับ 

1) การประเมินความสามารถใน 
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน  
แ ล ะ ที ม ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
2) การประเมินผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปน ผูนํา 
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3 ) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร ม ี
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม        
พหุวัฒนธรรม  
 

ผู เ รี ยน  ผู เ รี ยนกับผู สอน  และ 
ผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มีการทํางานเปนทีม เพื่อ สงเสริม
การแสดงบทบาทของ การเปนผูนํา
และผูตาม 
 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา 
ไดมีความรับผิดชอบปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

และผูตาม ในสถานการณ การ
เรียนรูตามวัตถุประสงค 
3 )  ป ระ เมิ นผลจากการจั ด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรมของนักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2)การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดต อสื่ อสาร  โดย ใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
3)การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข แปรผล
และนํ า เ สนอข อมู ล ได อย า ง
เหมาะสม และใช เปนพื้นฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เนน ให ผู เ รี ยนได ฝ กทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด การ
ฟง และการเขียนในกลุมผู เรียน 
ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคล
ทีเ่กี่ยวของ 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
ส งเสริมใหผู เรียนได เลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ
การนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และ
เนื้อหาที่นําเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใ ช แ บ บ สั ง เ ก ต  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบการทํา
รายงานกรณี และการวิเคราะห
ข อ มู ล ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 
การศึกษาอิสระ 
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    2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  
      2.2.1  ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต ยึดมั่น   
คุณธรรม และประพฤติตนใน
กรอบวิชาชีพ   
2) ตระหนักในสิทธิ หนาที่ของ   
ตนเอง  และเคารพปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบขององคกร   
และสังคม 
 

1)  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย  
สอดแทรกประเด็นดานคุณธรรม  
จริยธรรม สิทธิ  หนาที่ และความ
รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
ในกระบวนการเรียนการสอน  
2) จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมี 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล 

1) ประเมินพฤติกรรมของ 
 นักศึกษาในการจัดกิจกรรม   
กลุมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมทั้งในและนอก 
หองเรียน 
2) วัดและประเมินจากกลุม  
เพื่อนรวมชั้นเรียน 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
3) เคารพความเสมอภาค และ 
เห็นคุณคา ศักดิ์ศรีความเปน 
มนุษย 
4) ยอมรับความแตกตางบน 
พื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   
5)  มจีิตอาสา และรับผิดชอบ  

ตอตนเองและสังคม 

3)  อาจารยผูสอนสงเสริมการมีวินัย  
ตรงตอเวลา ซื่อสัตย สุจริตผานการ
มอบงานการสงงานและการเขาชั้น
เรียน 
4) จัดกิจกรรมส ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิต 
สาธารณะและเกิดความภาคภูมิใจที่
ไดบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สังคม 
5) อาจารยผูสอนปฏิบัติตนเปน 
แบบอยางท่ีดี และมอบหมายงาน 
เรียนรูบุคลิกภาพของบุคคลตนแบบ
ดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

3) สังเกตพฤติกรรมการตรง 
ตอเวลา และความ 
รับผิดชอบของนักศึกษา 
จ า ก ก า ร เ ข า ชั้ น เ รี ย น           
การสงงานและการเขารวม 
กิจกรรม 
4) การสอบขอเขียน 

 
  2.2.2  ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) เขาใจความรูและหลักการ 
ของแนวคิดและทฤษฎีทาง       
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร แ ล ะ
รัฐศาสตร   
2) รูและเขาใจธรรมเนียมปฏิบัติ  
ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ ห ม า ย ที่

1) เนนกระบวนการเรียนรูแบบ  
บูรณาการ  
2) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียน    
โดยเนนผูเรียนเปนหลัก   
เชน กิจกรรม ใบงาน สัมมนาใน
หัวขอยอยๆ ประกอบรายวิชา   

1) ประเมินนักศึกษาจากการ
ทดสอบยอย สอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน   
2) การนําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
3) การสอบปฏิบัติ หรือสอบ
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เกี่ ยวข องกับสาขาวิ ช าทาง      
รัฐประศาสนศาสตร 
3) ก า ว ทั น อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม 
ตลอดจนการ เปลี่ ยนแปลง  
ตามสถานการณ บริบท และ 
แนวโนมทิศทางของ 
รัฐประศาสนศาสตร 

และการระดมสมอง  
3)  ใช เทคนิ คการสอนที่ มี คว าม
หลากหลาย โดยสามารถประยุกต   
 และปรับเปลี่ยนการสอนตาม 
 เนื้อหาของแตละรายวิชา 
4) สอนจากสถานการณจริงใชปญหา
เปนฐานใชกรณีศึกษาหรือใชวิจัย 

ปากเปลา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
4) มีการเรียนรูงานวิจัยอยาง  
ชัดเจนที่สามารถแกไขปญหา 
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ต อ ย อ ด        
อ ง ค ค ว า ม รู ท า ง ด า น             
รัฐประศาสนศาสตร 
5) สามารถนําองคความรู  
ทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
ประยุกตใชแกปญหาในการ 
ทํางานตามบริบทขององคการ  
สังคม และประเทศ 

เปนฐาน 
5) ศึกษาดูงาน/ลงพื้นที่ภาคสนาม  
6) สรุปประเด็นสําคัญ หรือนําเสนอ 
ผลการศึกษา คนควา หรือสืบคน   
และการคนควาอิสระ 
7) การฝกประสบการณวิชาชีพใน  
หนวยงานราชการ  เอกชน และ 
องคกรพัฒนาเอกชน 

 

 
  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถแสวงหาขอเท็จจริง  
และทําความเขาใจเกี่ยวกับ    
ประ เด็นทางรั ฐประศาสน - 
ศาสตร ดวยขอมูล  องคความรู
ในมิติตางๆ จากแหลงความรูที่
หลากหลาย 
2) สามารถใชความรูเชิงทฤษฎี  
 ม าป ร ะยุ ก ต ใ ช ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
แกปญหาที่ซับซอนได 
3) สามารถวิเคราะหวิพากษ  
ประเด็นและสถานการณแบบ 
บูรณาการบนพื้นฐานของการ 
แกปญหาอยางสรางสรรค 
4)  ส ามารถนํ า ศาสตร แล ะ   

1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีสวนรวม   
ในการปฏิบัติงานจริงในประเด็นที ่
เกี่ยวของ 
2) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี 
ฝกทักษะการคิด  วิเคราะห ทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคล และกลุม เชน 
การอภิปรายกลุ ม  การนําเสนอ
รายงานกลุมและรายบุคคล เปนตน 
3)  มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาได  
เรียนรูการคนหา หรือแสวงหา 
ความรูจากแหลงตางๆ  
 

1) การเขียนรายงานและการ 
นําเสนองานของนักศึกษา 
2) ใชขอสอบหรือแบบฝกหัด 
3) ใชการทําวิจัยและนําเสนอ  
ดวยวาจา  
4) มอบงานในหัวขอประเด็น  
ตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดฝก  
คิด วิเคราะห อภิปรายใน  
ชั้นเรียน  และประมวล 
ความรูตางๆ ในชั้นเรียน   
5) ประเมินผลจากโครงงานใน 
การฝกประสบการณวิชาชีพ
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องค ความรูในบริบทสังคมไป 
สรางสรรคงานวิชาการหรือ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
งานวิจัยทางดาน                
รัฐประศาสนศาสตร 

  

 
2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) เขาใจในบทบาท สถานภาพ 
ของตนเอง และปฏิบัติตอ กลุม
องคกร และสังคมอยาเหมาะสม 
2) มีความรับผิดชอบในการ   
พัฒนาตนเองและมีภาวะผูนํา 
เปนแบบอยางที่ดี 
3)  มี ค ว า ม อ ด ท น  อ ด ก ลั้ น 
ยอมรับความเห็นที่แตกตางและ 
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ น สั ง ค ม        
พหุวัฒนธรรมได 
4) มีปฏิสัมพันธกับกลุมคนตางๆ 
และสามารถทํางานเปนทีม 
5) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  
สามารถวิเคราะหแกปญหาได
อ ย า ง อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ศักยภาพตนเองกับบริบทของ
กลุม 
 
 

1) การมอบหมายงานกลุมและ  
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
และงานภาคสนาม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่
เนนการทํางานแบบรวมมอืกัน  
ของนักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สราง  
เสริมประสบการณวิชาชีพเพื่อให 
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด แ ส ด ง อ อ ก ใ น          
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ได 
4)  ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ค ว า ม
รับผิดชอบ  การพัฒนาตนเอง และ
การอยูรวมกันในสังคมในการเรียน
การสอน 
5) ตั้งประเด็นใหฝกแสดงความ 
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น 
แ บ บ ส ะ ท อ น ก ลั บ  ( Reflective 
thinking) 
 

1) ประเมินความรับผิดชอบใน 
หน าที่ ต า งๆ  ในงานกลุ มที ่
ไดรับมอบหมาย 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขา 
รวมกิจกรรมและการมีสวนรวม 
3) ประเมินจากการนําเสนอ  
รายงานเปนรายบุคคลและเปน
กลุม 
4) ประเมินความสามารถใน
การแสดงบทบาทของความ
เ ป น ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม ใ น
สถานการณตางๆ ได  โดยใช
กลุมเพื่อนรวมชั้น เรียนเปน     
ผูประเมิน  
 
 

             
 
 
 

               2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) สามารถใชภาษาเพ่ือการ 1)  ติดตาม  สืบคนและวิเคราะห   1) สังเกตการแสดงความ  
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สื่ อ ส า รและนํ า เ สนอข อมู ล  
ขอเท็จจริงอยางมีประสิทธิภาพ
กับประเด็นทางรัฐประศาสน-
ศาสตร 
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี  
ส า ร สน เทศ เพื่ อ ก า รศึ กษ า
คนควาขอมูล ขอเท็จจริงทาง   
รัฐประศาสนศาสตรไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
3) สามารถเลือกใชรูปแบบการ 
นําเสนอขอมูลทาง   
 รัฐประศาสนศาสตรดวย 
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ที่
หลากหลายสอดคลองกับกลุม
คน และองคกร 
4) สามารถใชสถิติการวิเคราะห 
เชิงปริมาณรวมถึงการวิเคราะห
ขอมูลประเภทตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพประเด็น
ปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร          

เพื่อนําเสนอรายงานตัวเลขสถิติใน
ประเด็นสําคัญดานการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารภาครัฐจาก
สื่อและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) จัดกิจกรรมและประสบการณการ 
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใช 
เทคโน โลยี ส ารสน เทศและการ 
สื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
3) จัดกิจกรรมเผยแพรการนําความรู 
ไปประยุกตใชกับสังคมภายนอกและ
เสริมสรางประสบการณการถายทอด 
ความรู เชิ งประยุกต  โดย เนนให
ผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
   

คิดเห็นของผูเรียน  
2) ประเมินผลงานที่มอบหมาย   
และการเสนอผลงาน 
3) การประเมินการนําเสนอ 
งาน หรือผลงานจากการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4)  ก า ร ส อ บ ป ฏิ บั ติ             
วัดความสามารถในการใช
ทั ก ษ ะ ท า ง ส ถิ ติ สํ า ห รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
ผลการวิจัยทางรัฐประศาสน-
ศาสตร                                   

 
 
 
 
 
 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวในหมวด
ที่ 4  ขอ 2)  โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
  3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชา ศึกษาทั่วไป  
  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
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  (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และ
สูงาน 
 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
  (5) รักและภูมิ ใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  2) ความรู 
   (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
(3) มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 3)  ทักษะทางปญญา 
  (1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด   
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
 4)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
 (2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม 
 (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5)  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 
  (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลได

อยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการ

แสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 
 
 

3.ดาน 
ทกัษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู 

                 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 

                 

          ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดาน 3.ดาน 4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะการ
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รายวิชา 

 

 
 
 
 
 

ความรู 
 
 
 
 
 

ทกัษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

การมี
ปฏิสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการ
เขียน 

                 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู 

                 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

          ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดาน 
ทกัษะ
ทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวาง

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
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บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 
 

สารสนเทศ 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100112 วิทยาการแหงความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                    
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    

          ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

  

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ขอ 
1                                                          

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    

                                                                       ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

  

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ข อ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ข อ
3 

ข อ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
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4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

 

                                                                      ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะดาน  
  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
       1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  (1) มวีินัย ซื่อสัตย สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม และประพฤติตนในกรอบวิชาชีพ   
  (2) ตระหนักในสิทธิ หนาที่ของตนเอง และเคารพปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององคกร 

และสังคม 
  (3) เคารพความเสมอภาค และเห็นคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
  (4) ยอมรับความแตกตางบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
  (5) มจีิตอาสา และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 2)  ดานความรู 
  (1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรและ

รัฐศาสตร   
  (2) รูและเขาใจธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทาง

รัฐประศาสนศาสตร 
  (3) กาวทันองคความรูใหมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ บริบท และ 

แนวโนมทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร 
  (4) มีการเรียนรูงานวิจัยอยางชัดเจนที่สามารถแกไขปญหาสาธารณะและตอยอด

องคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
  (5) สามารถนําองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชแกปญหาใน

การทํางานตามบริบทขององคการ สังคม และประเทศ 
 3) ดานทักษะทางปญญา 
  (1)สามารถแสวงหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐประศาสน-

ศาสตรดวยขอมูล องคความรูในมิติตางๆ จากแหลงความรูที่หลากหลาย 
  (2) สามารถใชความรูเชิงทฤษฎีมาประยุกตใชปฏิบัติเพื่อแกปญหาที่ซับซอนได 
  (3) สามารถวิเคราะหวิพากษประเด็นและสถานการณแบบบูรณาการบนพื้นฐานของ

การแกปญหาอยางสรางสรรค 
  (4) สามารถนําศาสตรและองคความรูในบริบทสังคมไปสรางสรรคงานวิชาการหรือ

งานวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) เขาใจในบทบาท สถานภาพของตนเอง และปฏิบัติตอกลุมองคกร และสังคม

อยางเหมาะสม 
  (2) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและมีภาวะผูนําเปนแบบอยางท่ีด ี
  (3) มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับความเห็นที่แตกตางและ สามารถปรับตัวในสังคม

พหุวัฒนธรรมได 
  (4) มีปฏิสัมพันธกับกลุมคนตางๆและสามารถทํางานเปนทีม 
  (5) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถวิเคราะหแกปญหาไดอยางเหมาะสมกับ

ศักยภาพตนเองกับบริบทของกลุม 
 5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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  (1) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงอยางมี
ประสิทธิภาพกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร 

  (2) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาขอมูล ขอเท็จจริงทาง      
รัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 

  (3) สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลากหลายสอดคลองกับกลุมคน และองคกร 

  (4) สามารถใชสถิติการวิเคราะหเชิงปริมาณรวมถึงการวิเคราะหขอมูลประเภทตางๆ 
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพประเด็นปญหาทางรัฐประศาสนศาสตร 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 
 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ 
 2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ3 
ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 
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2134101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร                            

2134102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
และรัฐธรรมนูญไทย 

                       

2134203 การเมืองการปกครองไทย                             

2134304 ปรัชญาการเมือง                           

2134305 สถาบันทางการเมืองและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ   

                         

2134306 ประชาสังคมและการมีสวนรวม      
ภาคประชาชน 

 

 

                      

2134307 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย                         

2134408 ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ล ะ         
การบริหารนโยบายของกลุมประเทศ
อาเซียน 

                       

 

                                                         ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2.  ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ 
 2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2135254 ประมวลกฎหมายอาญา                        

2135255 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา                        

2135356 กฎหมายลักษณะพยาน                        

2135357 ระเบียบปฏบิัติราชการไทย                         

2135358 กฎหมายสําหรับองคกรปกครอง
ทองถิ่น 

                       

2137101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร   

                       

2137102 ระบบบริหารราชการไทย                        

2137103 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                         

2137104 ทฤษฎีองคการและระบบบริหาร
องคการสาธารณะ 

                       

2137105 การวางแผนและการบริหารโครงการ
สาธารณะ   

          

 

             

 

ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.  ดานความรู 

 

3.  ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

4.  ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ 
1 

ขอ 
 2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
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ขอ 
3 

ขอ 
4 

2137106 เศรษฐศาสตรพื้นฐาน                        

2137207 การบริหารการคลังสาธารณะและ
การงบประมาณ 

                       

2137208 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ                         

2137209 ก ฎ ห ม า ย ป ก ค ร อ ง สํ า ห รั บ  
รัฐประศาสนศาสตร    

                       

2137210 การวิเคราะหขอมูลทาง 
รัฐประศาสนศาสตร     

                       

2137211 พฤติกรรมองคการและการพัฒนา
องคการภาครัฐ 

                       

2137212 ภาวะผูนําทางการบริหารภาครัฐ                        

2137213 จริยธรรม การตรวจสอบ  
และการสรางธรรมาภิบาล     

                       

2137214 การวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ                        

 

ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 

 
3.  ดานทักษะทาง

ปญญา 
 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.  ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ 
 2 

ขอ 
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ขอ 
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4 

2137215 การจัดการสํานักงานและการจัดการ
เอกสาร 

                       

2137216 การวิเคราะหนโยบาย                        

2137217 การปกครองทองถิ่นไทย                        

2137218 การบริหารองคกรปกครองทองถิ่น                          

2137319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและ 
การจัดการเปลี่ยนแปลง 

                       

2137320 การประเมินผลโครงการสาธารณะ                          

2137321 ก า รบ ริ ห า ร ก า รพั ฒนาจั งห วั ด
ชายแดนภาคใต 

                       

2137322 ระเบียบวธิีวิจยัทาง 
รัฐประศาสนศาสตร    

                       

2137323 ภาษาอังกฤษสําหรับ                     
รัฐประศาสนศาสตร 

                       

 

          ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 

  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ดานความรู 

 

 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 
 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
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ขอ 
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4 

2137324 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวกิฤต ิ                        

2137325 สัมมนาปญหาและการบริหารจัดการ
พื้นที่ชายแดนภาคใต 

                       

2137326 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ                        

2137327 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการทํางานเปนทีม 

                       

2137328 การจัดการความรูและองคกร          
แหงการเรียนรู 

                       

2137329 การนํานโยบายไปปฏบิัติ                          

2137330 การวิเคราะหโครงการสาธารณะ                         

2137331 การคลังและการเงินภาครัฐ                        

2137332 การจัดการภาครัฐแนวใหม                          

2137333 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ                          

2137334 ผูประกอบการภาครัฐกับการ
จัดบริการสาธารณะ 

                       

                 ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 
 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
3 

ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
4 

2137335 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน
ทองถิ่น 

                        

2137336 การบริหารการคลังและ
การงบประมาณทองถิ่น 

                         

2137337 การบริหารและปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ     

                         

2137438 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานภาครัฐ 

                       

2137439 สันติวิธีและการจัดการความขัดแยง                        

2137440 การวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ
ภาครัฐ 

        
 

               

2137441 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร                        

2137442 การจัดการผลการปฏบิัติงาน                        

2137443 แรงงานสัมพันธ                        

2137444 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ                        

                 ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 
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2137445 การวางแผนและการจัดการ 
เชิงกลยุทธทองถิ่น 

        
 

               

2137446 การฝกประสบการณวิชาชพี             
รัฐประศาสนศาสตร        

                       

2137447 เตรียมสหกิจศึกษา                         

2137448 สหกิจศึกษา                             

 

                 ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  (1) กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่หลักสูตรจะนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดย   
ผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
 (2) การทวนสอบในระดับรายวิชาหลักสูตรจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของขอสอบใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา 
 (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร หลักสูตรจะยึดแนวทางและกลไกประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรเพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผลตาม มคอ.7 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา หลักสูตรจะมุงการทําวิจัย 
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและจะนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรอยางเปนระบบ  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับเกณฑของสกอ. โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) ศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทําและความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความพึงพอใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ          
ในระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ถึงปที่ 3 เปนตนไป 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 
 (4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ        
ตอการสรางความพรอมใหกับนักศึกษาในการเรียน ปจจัยสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และ     
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 (5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน การสอบเขาทํางานเปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
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1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) ปฐมนิเทศแนะแนวการเปนอาจารยใหม  ใหความรูและชี้แนะเกี่ยวกับหลักสูตร  เชน  การ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู  5 ดาน และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  ตลอดจนการมอบหมายงานตามพันธกิจตางๆ ของหลักสูตร คือ ดานบริการวิชาการ 
ดานวิจัยและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
    (2) สนับสนุนใหอาจารยใหมและอาจารยผูสอนในหลักสูตรไดเขารับการฝกอบรมการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน การวัดและการประเมินผล 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  
 (1) สงเสริมคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อเพิ่มคุณภาพ    
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง  โดยการสนับสนุนใหทําวิจัยที่เกี่ยวของกับศาสตร 
  (2) สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการออกแบบ  
การจัดการเรียนรู และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยู เชน    
การจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21  
   (3) การแลกเปลี่ยนความรูหัวขอตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตร  
ที่ตองเนนการบูรณาการทีเ่หมาะสมกับพืน้ที่ที่มีลักษณะพิเศษ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
 (1) สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน โดยการเปนวิทยากร
ใหความรูดานการบริหารจัดการงานภาครัฐ  เอกชน ตลอดจน ชุมชนและทองถิ่น  
 (2) กระตุนและสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อรองรับการเปนอาจารยประจํา  
ที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี   หรือการสนับสนุนใหมี
ตําแหนงทางวิชาการทีสู่งขึน้ 
 (3) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม พัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชา 
 (4) การสนับสนุนการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารยที่ทําวิจัยเพื่อไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก      

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร   
 (1) ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยประธาน
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร มารวมกันวางแผนจัดทําแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร   
และแผนพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ  
แผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายใตบริบทและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ 
        (2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
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        (3) มีทีมอาจารยผูสอนในรายวิชาเดียวกันมาทําหนาที่รวมกันในการจัดทํา มคอ.3 เพื่อใช
สอนเหมือนกัน และมีมาตรฐานแนวเดียวกัน โดยทั้งนี้ ครอบคลุมการวางแผนการจัดการเรียน     
การสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบอยาง
มีคุณภาพ 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัย 
 
 
2. กระตุนใหนักศึกษา
เ กิ ด ค ว า ม ใ ฝ รู  มี
แนวทางการเรียนที่
ส ร า ง ทั้ ง ค ว า ม รู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
วิชาชีพ 
3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมี 
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 

1. ปรับปรุ งหลั กสู ตร ใหทั นสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
 
 
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและการประยุกตใชในการปฏิบัติ
ภาคสนาม และมีแนวทางการ เรียนรู หรื อ
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษาองค
ความรูใหมๆ ดวยตนเอง 
 
3. จัดหาผูสนับสนุนการเรียนรู และ/หรือ แหลง
เรียนรูเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรูและ
สรางแรงจูงใจในการศึกษาขอมูลที่หลายหลาย 
 
 

1. จัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานทุก
ป ใ น รู ปแบบราย ง านผลการ
ดําเนินงาน 
2. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชา เรียนที่ มีแนวทางให
นักศึกษาศึกษาคนควาความรู 
ใหมดวยตนเอง และการรายงาน
มคอ. 3 และรายงานผลมคอ. 5 
 
3. การประเมินโดยนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนและการสนับสนุน   
การ เรี ยนรู ของหลักสู ตรและ  
สวนที่เกี่ยวของ 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
4. การสอนในแตละ
รายวิชามีคุณภาพ 
 
 
 
5. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานหลั กสู ตร
อยางสม่ําเสมอ 
 

4.จัดทําระบบขอมูลการบริหารงานดานนักศึกษา 
อาจารย งบประมาณ  และผลงานทางวิชาการ
ทุกปการศึกษา  เพื่อเปนขอมูลในการรายงาน
การประเมินคุณภาพ  และวางแผนปรับปรุง
คุณภาพการประกันศึกษาของหลักสูตร 
5. วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันของ
อาจารยผูสอนกับผูเรียน 
6. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโท และ/หรือ เปนผูมีประสบการณ และ 
มีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน 
7. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และ/หรือเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชาชีพหรือในดานที่เกี่ยวของ 

4. แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ด า น นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย 
งบประมาณ  และผลงานทาง
วิชาการ 
 
5. การจดัทํา มคอ. 3 ตาม
ขอกําหนดของเกณฑ 
6. การรายงานผลดานคณาจารย
ประจําทุกป  
7. รายงาน/ขอมูลบุคลากรที่ให  
บริการวิชาการแกสังคม  และ
บันทึกกิจกรรมการสนับสนุน
เรียนรู 
8. การรายงานผลการดําเนิน
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8. ส ง เ สริ ม ให อาจารย ประจํ าหลั กสู ตร ได
แลกเปลี่ ยนความรู  และประสบการณกับ
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก เพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตร  และระบบบริหาร
หลักสูตร 
9. สงเสริมใหอาจารยจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เนนปฏิบัติงานจริง หรือสรางทักษะ 
การเรียนรูของผู เรียนที่สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันของการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
10. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยางนอย 
ทุก 4 ป 
11. ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและ 
ประเมินการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยน
ความรู  และประสบการณกับ
หนวยงานภายใน และหนวยงาน
ภายนอก 
 
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
โครงการดังกลาว  
 
 
10. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกทุก ๆ 4 ป 
11. แบบประเมินผลรายวิชาทุก
ภาคการศึกษา และ ประเมินผล
โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ผานตนสังกัดคือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรรวมกัน ทั้งในสวนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายได  เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
  2.2.1 สถานที ่
 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 
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1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

3 หองประชุมสัมมนา 
หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 
 หองประชุมบัวแกว      ขนาดจุ 200 คน 

หองประชุมเกายอด     ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมสรรเสริญ   ขนาดจุ 400 คน 

1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
2.2.2 อุปกรณการสอน 

  1) อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 คอมพิวเตอรสํานักงาน 4 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพขาวดํา 3 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพสี 1 เครื่อง 
4 เครื่องเลนวีดิทัศน 1 เครื่อง 
5 โทรทัศนสี 2 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงพรอมไมคลอย 5 ตัว 
7 เครื่องบันทึกเสียง 3 ตัว 
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8 คอมพิวเตอรประมวลผลแบบพกพา (โนตบุค) 6 เครื่อง 
9 โปรเจ็คเตอร 3 เครื่อง 
10 ตําราและเอกสารวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร 300 เลม 
11 แผนวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน 25 แผน 
12 กลองถายรูปดิจิตอล 3 ตัว 
13 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 
14 เครื่อง visualize 1 เครื่อง 
15 กลองถายภาพวีดิทัศน 1 เครื่อง 

  
  2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
   
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพขาวดํา 7 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพสี 1 เครื่อง 
4 เครื่อง Visualizer 1 เครื่อง 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
5 เครื่อง Copy Printer 1 เครื่อง 
6 เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 7 เครื่อง 
8 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
9 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 5 เครื่อง 
10 กลองถายดิจิตอล 3 เครื่อง 
11 กลองบันทึกภาพ DVD 2 เครื่อง 
12 กลองถายภาพวิดิทัศน 1 เครื่อง 
13 เครื่องบันทึกเสียง 5 เครื่อง 
14 เครื่องเลนวิดิทัศน 1 เครื่อง 
15 เครื่องโปรเจกเตอร 2 เครื่อง 

 
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     2.2.3.1 เอกสารและตํารา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จํานวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    270 ชื่อเรื่อง 

http://aritc.yru.ac.th/
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รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
2.1 ภาษาไทย            จํานวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1  ภาษาไทย            จํานวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 
 

          2.2.4  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
                  ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 
 1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูล     
ป 1997-ปจจุบัน 
      2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation Database) 
ที่ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference)และรายการอางอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร 
เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป2001-ปจจุบัน 
    2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเปนนวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 ฐานขอมูล ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดดําเนินการบอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิเชน 
ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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       2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับ
เต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ทางดาน
การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
    2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 
1,000  แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปน 
     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 
 2.4.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะ ช อ งท า งก า ร เ รี ย น รู     
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
หองเรียนนอกหองเรียนและเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ  พรอมใช งานอย างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมในหองเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู 

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณที่จําเปนประจําหองเรียน
และหองปฏิบัติการจากอาจารย
และนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีใหบริการและสถิติการ
ใชงานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ 

 
 2.5 แหลงเรียนรูของนักศึกษา 
  กําหนดแหลงเรียนรูในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ไดแก หนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพ    หนวยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการ
พัฒนาเอกชน ตลอดจนชุมชนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัดใกลเคียง 
  หนวยฝกประสบการณวิชาชีพ  และ หนวยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ประเภทหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  ที่วาการอําเภอ  สํานักงาน
จังหวัด  สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดยะลา  สํานักงานยุติธรรมชุมชนจังหวัด  
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  เรือนจําจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด  ศาลปกครองจังหวัดสงขลา  
ศาลจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ศูนยฝกตํารวจภูธรภาค 9 สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา  
องคการบริหารสวนจังหวัด สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สํานักงานจัดหางาน      
ที่ทําการปกครองจังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด อัยการจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน  
     หนวยฝกประสบการณวิชาชีพ  และหนวยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ประเภทภาคเอกชน ไดแก  
ฝายบุคคล  ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายแผนงาน  และฝายมวลชน และกิจกรรมพิเศษของบริษัท   
เซฟสกิน จํากัด บริษัทยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหาดทิพย  
จํากัด ตลอดจนโรงงาน และสถานประกอบการดานงานบริการ และงานขนสง  เปนตน  
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  หนวยฝกประสบการณวิชาชีพและหนวยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเภทองคการพัฒนา
เอกชน ไดแก สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย  สมาคมดาหลา  ศูนยทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา 
มูลนิธิสุข-แกว แกวแดง  เปนตน 
 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม  
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตรหรือสาขา         
ที่เก่ียวของ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลรายงานราย
ภาคการศึกษา และเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนรวมประชุม ปรึกษาหารือและ
กําหนดแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงคของตลาดแรงงาน 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 อาจารยประจําหลักสูตร ใชกลยุทธหลากหลายในการแสวงหาบุคลากรจากหนวยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะบุคคลที่เปนหัวหนาสวนราบการ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณชํานาญการดานตางๆ หรือในหัวขอเฉพาะ เพื่อมารวมเปนอาจารยพิเศษ และหรือ
อาจารยวิทยากรพิเศษ  ทังนี้ หลักสูตรจะประสานใหมาขึ้นทําเนียบอาจารยพิเศษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษจะพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของวิชา 
นั้น ๆ โดยดําเนินการวางแผนเปนภาพรวมของหลักสูตร และคํานึงถึงความสัมพันธกับกลยุทธการ
สอนในรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู    
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
 
5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา 
   อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา    
โดยมหาวิทยาลัยเปนผูใชอํานาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ สําหรับการพบอาจารย
ที่ปรึกษาประจํากลุม ใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
และหรือตามที่กรรมการประจําหลักสูตรกําหนดไวตามความเหมาสมในแตละชวงเวลา 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ให เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  
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6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 1) มกีารสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตทุกป 
 2) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร 
 3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อนําขอมูลประกอบการ
วางแผนรับนักศึกษาตอไป 
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว   

  
    

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง      

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต      
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ  
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย 
 
 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 
 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
           การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
           การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต 
ผูทรงคุณวุฒิ  
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 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3 ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป  
  (1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
(มคอ.7) 
              (2 )ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลั งจบการศึกษา             
อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	 ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการขั้นตอนสหกิจศึกษา ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ สถานประกอบการ  กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงาน  การนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร  กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ หลักสูตรได้กำหนดการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา และการประเมินผลจากรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา และโครงงานที่ทำร่วมกับสถานประกอบการ  

