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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

Master of Public Administration Program in Public Policy 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   

รหัสหลักสูตร : 0580 

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Policy 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) 

ชื่อย่อ (ไทย)  : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Policy) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. (Public Policy) 
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

4.1 กรณีจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก1 จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

4.2 กรณีจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

4.3 กรณีจัดการศึกษาแผน ข  จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  

 5.2 ภาษาที่ใช้  

   ภาษาไทย  
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     5.3   การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

   ไม่มี  

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

   ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.2 คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 47 (2/2564)   วันที่   17   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งที ่   12/2564      วันที่  1   เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2564 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการ

ประชุม 

 ครั้งที ่           วันที่      เดือน      พ.ศ. 2564 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งที ่           วันที่      เดือน      พ.ศ.  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศกึษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 สามารถทำงานได้ในองค์การภาครัฐ เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       

(อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา) ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติ 

(ส.ส./ ส.ว.) นักการเมืองระดับท้องถิ่น (ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ) นักวิชาการ อาจารย์ 

นักวิเคราะห์ นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม เป็นต้น 

8.2 สามารถทำงานได้ในองค์การภาคเอกชน เช่น ฝ่ายวิเคราะห์/ประเมินผล บริษัท หา้งรา้นต่าง ๆ 

รวมทั้งหน่วยงาน/องค์การเพื่อสังคม  

8.3 สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ 
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9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี 

1. นายวีระ เลิศสมพร 3 3015 000xx xxx  รองศาสตราจารย์ รป.ด. 

ร.ม. 

พ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

การปกครอง 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

2542 

2535 

2. นางสาวฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ 2 5099 010xx xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

รป.ม. 

รป.บ. 

Social Policy 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

University of Edinburgh, UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2548 

2545 

3. นางรักษ์ศรี เกียรตบุิตร 3 5099 010xx xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.P.A 

Graduate Diploma 

ศศ.บ. 

Science of Language  

(Linguistics for Public Administration) 

Public Policy and Adminisatation 

Public Policy and Administration 

ภาษาอังกฤษ 

University of Franche-Comte, France 

 

Flinders University, Australia 

Flinders University, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

 

2539 

2537 

2522 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที ่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

11.1  สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

  สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมสำคัญประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาประกอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร คือ การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  

(พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มี

ทักษะ ความรู ้คุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินัย และจติสำนึกสาธารณะ มีการเน้นถึงการนำเทคโนโลยี

มาใช้ในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าที่ผู ้รับบริการพึงพอใจ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของแผนฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมและการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและการ

บริการ ซึ ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 (ASEAN Community Vision 2025) ที ่เน้น

ประชาคมเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค และส่งเสริมสังคมที่เอื้ออาทร ยิ่งไปกว่านั้นตาม

แผนงาน ASEAN 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน  ยังได้ประกาศชัดในเรื่องการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันใน

ระดับสูง การปรับตัวของทุกภาคส่วน ความมีพลวัต ความสามารถในการแข่งขันและสรรค์สร้าง

นวัตกรรม และการให้ความสำคัญกับประชาชน  ดังนี ้ จึงส่งผลให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิตต้องทบทวนและพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือประชาชนโดยทั่วไป 

สามารถนำมาเป็นรากฐานการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตน นำไปปรับประยุกต์ใช้ในอาชีพและ

หน้าที่การงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น  โดยผู้เรียนรัฐประศาสนศาสตร์เอง

จำเป็นต้องรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะที่เอื้อต่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้

ยั่งยืนและแข่งขันได้ในระยะยาว มีความสามารถในการริเริ่มและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร

กิจกรรมสาธารณะในการทำงาน โดยเน้นหลัก “ความเพียงพอ” ที่มุ ่งใช้ “ความมีเหตุผล” และ 

“ฐานความรู้” ทั้งจากภายนอกและภูมิปัญญาที่สั่งสมในการพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่จะ

ได้รับอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

 ด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญอีกประการหนึ่งที่ นำมาพิจารณาในการ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร จากสังคมยุคโลกาภวิัตน์ การสื่อสารไร้พรมแดน รวมถึงวิสัยทัศน์ประชาคม

อาเซียน 2025 ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีแห่งสังคมและวัฒนธรรมไทยในทุกระดับ การกำหนด

รายวิชาที่สอนจึงได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อบริบทใหม่ในสังคมและวัฒนธรรม 
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ผูศ้กึษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน อันเป็นการรับมือกับสภาพปัญหาอย่างได้ผลทั้งในเชิง

นโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม 

 ปัจจัยสุดท้ายว่าด้วยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของการบริการงานภาครัฐที่อยู่ในยุค Disruption 

ยุคแห่งการหยุดทำสิ่งเดิม ๆ ที่ต้องพลิกผันและมุ่งพัฒนาแนวทางในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซึ่ง

ได้แก่ การบริหารภาครัฐดิจิทัล (Digital Public Administration) ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้อง

กับประเด็นสำคัญนี้ เพื ่อให้นิสิตเกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เห็นถึงลักษณะการ

ดำเนินงานภาครัฐดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐไทยในแต่ละระดับเปรียบเทียบกับต่างประเทศ รวมถึง

รายวิชาการพัฒนานวัตกรรมนโยบายการบริการสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภาครัฐที่เกิดขึ้นได้ และสามารถนำเสนอนวัตกรรมการ

บริหารงานภาครัฐทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติด้วย 

11.2 สถานการณ์การพัฒนาทางการเมือง 

  สถานการณ์การพัฒนาทางการเมืองเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งใช้พิจารณาประกอบ 

การปรับปรุงหลักสูตรท่ามกลางสภาวการณ์ทางการเมอืงไทยที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในชาติ

ต่อเนื่องมาเป็นระยะยาวนานนับสิบปี การกำหนดรายวิชาที่สอนใหม่และการสอดแทรกประเด็นเนื้อหา

สาระที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาทางการเมืองเพิ่มเติมในบางรายวิชา ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น รายวิชาการพัฒนาของรัฐกับนโยบายสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จรงิ ต่อสภาวการณ์ทางการ

เมืองไทย ผู้ศึกษาสามารถจำแนกแยกแยะข้อมูลได้อย่างมีเหตุมีผลที่อยู่เหนือภาวะทางอารมณ์ของ

ปัจเจกบุคคล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการ

เมืองไทย อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติที่

เหมาะสม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1-11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบของสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง แนวทางการบริหารจัดการ

ยุคใหม่ รวมทั้งการพัฒนาประเทศที่ต้องอาศัยฐานข้อมูลทางวิชาการ จำเป็นต้องมีการผลิตมหาบัณฑิตที่

เหมาะสมก ับพลว ั ตของโลกท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงไปอย ่ างรวดเร ็ ว และจำเป ็ นต ้ องม ีหล ั กส ู ตร 

ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิตข ึ ้น เพ ื ่อม ุ ่ งพ ัฒนากระบวนการเร ียนร ู ้ตามหล ักส ูตร 

สู ่ค ุณภาพให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความเข ้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่เพ ื่อ 

การพัฒนางานและสังคม มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการบูรณาการความรู้

โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ภายใต้หลักคิดสำคัญ คือ ความรูคู้่คุณธรรมและจรยิธรรม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ตามบทบาท 

และหน้าที่ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  

แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตนี้

ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ ดังนี้  

  12.2.1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ไปบริหาร

จัดการหน่วยงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นคนดีของสังคม  

  12.2.2 การเรียนในหลักสูตรนี้ประกอบด้วย การเรียนในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผูศ้กึษาจะต้องทำรายงานสรุปผลการเรียนรู ้(การจัดการความรู้) โดยการ

ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ และต้องทำการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงเท่ากับว่ามี 

การวิจัยอันเป็นการสรา้งความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจรงิตลอดเวลา 

  12.2.3 การเรียนในหลักสูตรนี้มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์ และจุด

แข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น องค์กร  

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ เพิ่มพูนสุนทรียะแห่ง

ศาสตร์ของการบริหาร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

  12.2.4 ในการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา มีการจัดการประชุมสัมมนา โดยเชิญผู้ทรงคุณวฒุิ

หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารองค์กรเอกชน ฯลฯ มาเป็นวิทยากร และเปิด

โอกาสให้ผู้เรียน คนในชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมฟัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับผู้ทรงคุณวฒุิ 

หรอืผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องนั้น  ๆอันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง 
  

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่น 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

    146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

      Intensive English for Graduate Studies 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 

 13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณา

ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผล 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้และ

ทักษะการบริหารกิจการสาธารณะอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกแบบกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ อันนำไปสู่นวัตกรรมชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

1.2 ความสำคัญ  

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ได้รับการเปิดให้มีการ

เรียนการสอนจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน และเนื่องด้วยผลกระทบของสถานการณ์ทาง

สังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม และความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ แนว

ทางการบริหารจัดการยุคใหม่ สู ่การพัฒนาอย่างยั ่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals) ที่ตอ้งอาศัยฐานข้อมูลทางวิชาการ จำเป็นต้องมีการผลิตมหาบัณฑิต

ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจะต้องมีหลักสูตรที่มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการตามหลักสูตรสู่

คุณภาพให้มหาบัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมทางการบริหาร การพัฒนางานเพื่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการคิด 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการบูรณาการความรู้โดยรวมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตาม

วิชาชีพอย่างมีประสทิธิภาพ เกิดประสทิธิผลภายใต้หลักคิดสำคัญ คือ ความรูคู้่คุณธรรมและจริยธรรม    

1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 เพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 1.3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน  

การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทาง  

การวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

      1.3.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ 

บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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 1.3.4 ม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศในการส ื ่อสารได ้อย ่างเหมาะสม  

กับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

1.3.5 มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถี

ชีวติภายใต้ความขัดแย้งทางค่านยิม รวมทั้งมกีารพัฒนาอุปนิสัยและการปฏิบัติตนตามศลีธรรม 
 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1   ผู้เรียนสามารถอภิปรายองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะด้วยทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ได้  

PLO  2  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านการบริหารกิจการสาธารณะในการออกแบบกระบวนการ

นโยบายสาธารณะได้ 

PLO3   ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการสาธารณะบนฐานความรู้ด้านการ

วิจัยและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

PLO4   ผู้เรยีนสามารถเสนอนวัตกรรมทางการบรหิารกจิการสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานการบ่งชี้ 

1.ม ีการปร ับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผ ู ้ ใ ช ้บ ัณฑ ิต และตามความ

เปล ี ่ ยนแปลงของเศรษฐก ิจ 

ส ังคม และการเม ือง ภายใน                  

ปี พ.ศ. 2569 

1.1 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ

ประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์ความ

ต ้องการและแนวโน ้มความ

เปลี่ยนแปลง 

1.2 การรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เส ีย ได ้แก ่ หน ่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน ประชาสังคม 

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้

บัณฑิต เพื่อนำไปประกอบการ

พัฒนาหลักสูตร 

1 . 3  ม ี ก ารต ิ ดตามประ เม ิ น

หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

ตัวบ่งชี้ 

1.1 จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม

เครือข่าย มีไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยงาน 

1.2 จำนวนหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้า

ร ่ วมเคร ือข ่าย  ม ี ไม ่น ้อยกว ่ า  3 

หน่วยงาน 

1.3 ตัวแทนจากชุมชน ประชาสังคม 

ศ ิษย ์ เก ่า ศ ิษย ์ป ัจจ ุบ ัน และผู ้ ใ ช้

บัณฑติ มจีำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

1.4 จำนวนครั้งในการประชุมร่วมกัน

มีไม่นอ้ยกว่า 2 ครัง้/ปี 

หลักฐาน 

1.1 รายงานการประชุม 

1.2 บันทึกการรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี  
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น  เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม  

  ภาคการศกึษาปลาย  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2. 1  สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีหร ือ เท ียบเท ่ าจาก สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา 

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.2.6 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 

2.2.7   คุณสมบัติเฉพาะสาขา  (ถ้ามี) 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  ความหลากหลายของนิสิตที่มาจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้พื้นฐานองค์ความรู้

ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ของนสิิตแตกต่างกัน 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

  กำหนดให้มีรายวิชาพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อปรับฐานองค์ความรู้ของนิสิตก่อน

ศกึษารายวิชาอื่น ซึ่งได้แก่  

  รายวิชา 196701 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ Scope and Methods of 

Public Administration 3(3-0-6) 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 แผน ก แบบ ก1  

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 

 แผน ก แบบ ก2 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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  แผน ข 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

        

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบคุลากร 
1.1  หมวดเงนิเดือน    

 

1, 002 ,000 

 

1, 025 ,000 

 

1,300 ,000 

 

1, 035 ,000 

 

1, 040 ,000 

3. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3. งบดำเนินการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ) 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2  หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสด ุ

 

 

005 ,000 

100,000 

100,000 

 

 

005 ,000 

100,000 

100,000 

 

 

005 ,000 

100,000 

100,000 

 

 

005 ,000 

100,000 

100,000 

 

 

005 ,000 

100,000 

100,000 

4. งบดำเนินการ 

(สาธารณูปโภค)              

5 ,000*40  คน 

 

02 0,000 

 

02 0,000 

 

02 0,000 

 

02 0,000 

 

02 0,000 

รวมรายจ่าย 2,100,000 2,1 00,05 0 2,200,000 2,250,000 2,300,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี(สูงสุด) 52,500 53,750 55,000 56,250 57,500 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1 หลักสูตร  

        3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม 

          กรณีจัดการศกึษาแผน ก แบบ ก1 จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  36(3) หน่วยกิต 

          กรณีจัดการศกึษาแผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  36(3) หน่วยกิต 

          กรณีจัดการศกึษาแผน ข  จำนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  36(3) หน่วยกิต

       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายการ 
 

เกณฑ์ สกอ . 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

แผน 

ก 

แบบ 

ก 1 

แผน 

ก 

แบบ 

ก 2 

แผน  

ข 
แผน 

ก 

แบบ 

ก 1 

แผน 

ก 

แบบ 

ก 2 

แผน ข แผน 

ก 

แบบ  

ก 1 

แผน 

ก 

แบบ  

ก 2 

แผน  

ข 

1. ศกึษารายวชิา ไม่น้อยกว่า 

   1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

   1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า  

        1.2.1 วิชาเอกบังคับ  

        1.2.2 วิชาเอกเลือก ไมน่้อยกว่า  

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  

3. การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

4. รายวชิาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

24 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

)3(  

24 

15 

9 

6 

3 

12 

- 

)3(  

30 

15 

15 

6 

9 

- 

6 

)3(  

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

)3(  

24 

15 

9 

6 

3 

12 

- 

)3(  

30 

15 

15 

6 

9 

- 

6 

)3(  

รวมหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า) 36 36 36 36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  
 

หมายเหตุ สำหร ับน ิส ิตระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา กรณีการทดสอบภาษาอ ังกฤษให ้ เป ็นไปตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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  3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 

    1) วิทยานิพนธ์        จำนวน 36 หน่วยกิต 

196733    วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 

     Thesis 

    2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต       จำนวน 3 หน่วยกิต 

146700    ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา           3(3-0-6) 

     Intensive English for Graduate Studies 
 

   3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

    1) หมวดวิชาพื้นฐาน        จำนวน 15 หน่วยกิต 
196701   ขอบข่ายและวธิีการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 

   Scope and Study Methods of Public Administration 

196702   องค์การและการจัดการสาธารณะ           3(2-2-5) 

   Public Organization and Management  

196703   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการสาธารณะ  3(2-2-5) 

  Contemporary Human Resource Management in Public Affairs 

196704  การบริหารงานคลังสาธารณะ           3(3-0-6) 

   Public Fiscal Administration   

196705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์          3(2-2-5) 

   Research Methodology in Social Sciences 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ก. วิชาเอกบังคับ       จำนวน 6 หน่วยกิต 

196711  กระบวนการนโยบายสาธารณะเชงินวัตกรรม         3(2-2-5) 

   Innovative Public Policy Process 

196712  การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น        3(2-2-5) 

   Strategic Management and Local Public Policy  
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     ข.วิชาเอกเลือก  จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

     ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

196721  การวิเคราะห์นโยบายกับเทคโนโลยีดจิทิัล          3(2-2-5) 

   Policy Analysis and Digital Technology 

196724  นวัตกรรมการบริการสาธารณะ   3(2-2-5) 

   Public Service Innovation 

196726  การบริหารงานภาครัฐดิจทิัล            3(2-2-5) 

   Digital Public Sector Administration    
 

  3) วิทยานิพนธ์      จำนวน 12 หน่วยกิต 

196732  วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต 

  Thesis 
 

   4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จำนวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา           3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

 

3.1.3.2 แผน ข 

 1) หมวดวิชาพื้นฐาน      จำนวน 15 หน่วยกิต 
196701   ขอบข่ายและวธิีการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

   Scope and Study Methods of Public Administration 

196702   องค์การและการจัดการสาธารณะ          3(2-2-5) 

   Public Organization and Management 

196703   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการสาธารณะ  3(2-2-5) 

  Contemporary Human Resource Management in Public Affairs 

196704  การบริหารงานคลังสาธารณะ           3(3-0-6) 

   Public Fiscal Administration   

196705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์                 3(2-2-5) 

   Research Methodology in Social Sciences 
 

    2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     ก. วิชาเอกบังคับ       จำนวน 6 หน่วยกิต 

196711  กระบวนการนโยบายสาธารณะเชงินวัตกรรม         3(2-2-5) 

   Innovative Public Policy Process 
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196712  การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น        3(2-2-5) 

   Strategic Management and Local Public Policy  

 

    ข. วิชาเอกเลือก           จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

     ให้นิสิตเลือกเรยีนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

196721  การวิเคราะห์นโยบายกับเทคโนโลยีดจิทิัล          3(2-2-5) 

   Policy Analysis and Digital Technology 

196722  รัฐกับนโยบายสาธารณะ      3(2-2-5) 

   State and public policy  

196723  การคลังท้องถิ่น                3(3-0-6) 

   Local Finance           

196724  นวัตกรรมการบริการสาธารณะ   3(2-2-5) 

   Public Service Innovation 

196725  สัมมนาการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมอื 3(2-2-5) 

   Seminar in Collaborative Governance 

196726  การบริหารงานภาครัฐดิจทิัล            3(2-2-5) 

   Digital Public Sector Administration 
 

 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      จำนวน 6 หน่วยกิต 

196731  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง         6 หน่วยกิต 

  Independent Study 
 

   4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จำนวน 3 หน่วยกิต 
 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา           3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

  1) กรณกีารจัดการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก(1) 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
     

   146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา               3(3-0-6) 

      (ไม่นับหน่วยกิต) 

      Intensive English for Graduate Studies 

   196733 วิทยานิพนธ์              9 หน่วยกิต 

      Thesis 

                                 รวม 9(3) หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาปลาย 

   196733 วิทยานิพนธ์                   9 หน่วยกิต 

      Thesis 

                            รวม 9 หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

   196733 วิทยานิพนธ์                  9  หน่วยกิต 

      Thesis 

                            รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

   196733 วิทยานิพนธ์         9  หน่วยกิต 

      Thesis 

                            รวม 9 หน่วยกิต 
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  2) กรณกีารจัดการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก(2) 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

   146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

      Intensive English for Graduate Studies 

      (ไม่นับหน่วยกิต) 

196701 ขอบข่ายและวธิีการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 

   Scope and Study Methods of Public Administration 

   196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ    3(2-2-5) 

      Public Organization and Management 

   196711  กระบวนการนโยบายสาธารณะเชงินวัตกรรม   3(2-2-5) 

      Innovative Public Policy Process      

             รวม 9(3) หน่วยกิต 
         

       ภาคการศึกษาปลาย 

196703 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการสาธารณะ  3(2-2-5) 

  Contemporary Human Resource Management in Public Affairs 

   196704 การบริหารงานคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 

      Public Fiscal Administration  

196705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์            3(2-2-5) 

    Research Methodology in Social Sciences 

   196712  การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น  3(2-2-5) 

    Strategic Management and Local Public Policy  

             รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

   19672x  วิชาเอกเลือก          3(x-x-x) 

      Major Elective     

   196732 วิทยานิพนธ์                   6 หน่วยกิต 

      Thesis 

                            รวม 9 หน่วยกิต 
 

       ภาคการศึกษาปลาย 

   196732 วิทยานิพนธ์                   6 หน่วยกิต 

      Thesis 

                            รวม 6 หน่วยกิต 
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 3) กรณกีารจัดการศึกษาแบบแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

   146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา                      3(3-0-6) 

      (ไม่นับหน่วยกิต) 

      Intensive English for Graduate Studies 

   196701  ขอบข่ายและวธิีการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 

      Scope and Study Methods of Public Administration 

   196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ         3(2-2-5) 

      Public Organization and Management 

   196711  กระบวนการนโยบายสาธารณะเชงินวัตกรรม        3(2-2-5) 

      Innovative Public Policy Process      

                       รวม 9 หน่วยกิต 
         

       ภาคการศึกษาปลาย 

196703 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการสาธารณะ 3(2-2-5) 

Contemporary Human Resource Management in Public Affairs 

   196704 การบริหารงานคลังสาธารณะ          3(3-0-6) 

      Public Fiscal Administration  

196705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์          3(2-2-5) 

    Research Methodology in Social Sciences 

   196712  การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น       3(2-2-5) 

    Strategic Management and Local Public Policy  

                          รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

   19672x  วิชาเอกเลือก                      3(x-x-x) 

      Major Elective 

   19672x  วิชาเอกเลือก                      3(x-x-x) 

      Major Elective 

   196731  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                 2 หน่วยกิต 

      Independent Study 

                            รวม 8 หน่วยกิต 
 

       ภาคการศึกษาปลาย 

   19672x  วิชาเอกเลือก                      3(x-x-x) 

      Major Elective 

   196731  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  4 หน่วยกิต 

      Independent Study 

                            รวม 7 หน่วยกิต 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 
146700   ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies          (ไม่นับหน่วยกิต) 

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์  

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ  

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิ และการเขียนอ้างองิ 

   Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation   
 

196701   ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

   Scope and Methods of Public Administration 

   ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์  

ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

   Scope and study methods of Public Administration, paradigm of Public Administration, 

relationship with other sciences, direction and tendency of Public Administration in the future 
 

196702   องค์การและการจัดการสาธารณะ     3(2-2-5) 

   Public Organization and Management 

   แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การและการจัดการสาธารณะ โครงสร้างองค์การ 

พฤติกรรมองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ หน้าที่ทางการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำและจริยธรรม

ทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ เทคนิคการจัดการสาธารณะยุคใหม่ การ

จัดการสาธารณะในอนาคต การอภปิรายแนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศกึษาในและต่างประเทศ 

Concepts and theory of public organization and management, structure behaviour and 

environment of public organization, management functions, leadership and managerial ethics, innovation and 

technology management, techniques for modern public management and management in the future, 

problem-based discussion on Thai and international cases study  
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196703         การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการสาธารณะ 3(2-2-5) 

Contemporary Human Resource Management in Public Affairs 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกิจการสาธารณะ นโยบายทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ หนา้ที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การธำรงรักษา การบริหารผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร คุณภาพชีวิตการทำงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ 

นวัตกรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและการจัดการความหลากหลายในองค์กร การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการสาธารณะระดับโลก 

Concepts and principles of HRM in public affairs, HR policies, HR functions, human 

resource retention, performance management, employees’ relations and communication, employees’ 

well-being, HR Information System, online social network and HRM, talent management, green HRM, 

HRM and Artificial Intelligence (AI), ethics and workplace diversities management, innovations and 

HRM, global HR in public affairs  
 

196704   การบรหิารงานคลังสาธารณะ      3(3-0-6) 

   Public Fiscal Administration    

   แนวความคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ รายได้

สาธารณะ หนี้สาธารณะ รายจ่ายสาธารณะ กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการดำเนินโยบายการคลังและนโยบายการเงิน 

  Concepts, theories, and practices of fiscal administration; public revenue, public debt, 

public expense and budgetary process ,roles and responsibilities of related organizations, relationship 

between economic and functions of government in policy fiscal policy and finance policy 
 

196705 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์             3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Sciences 

  แนวค ิดพ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับการว ิจ ัยทางส ังคมศาสตร ์  ความหมาย ประเภทและ

กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม การเขียนโครง

ร่างการวจิัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย  
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  Basic concepts of social research, definitions, types and processes, identifying research 

problems, research methods, data collection and analysis, qualitative methods, quantitative methods, 

mixed methodology, writing research proposal, research application, research ethics 
 

196711   กระบวนการนโยบายสาธารณะเชิงนวัตกรรม    3(2-2-5) 

   Innovative Public Policy  

   แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ กลไก และกระบวนการกำหนดนโยบาย

สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย

สาธารณะ พลวัตของแหล่งอำนาจในสังคมที่มีส่วนกำหนดนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบายใน

ระบบการเมืองและการบริหาร กระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ องค์การและผู้เกี่ยวข้อง 

ในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาคและระดับจุลภาค  ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การนำนโยบายไปปฏิบัติ เทคนิควิธีการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การออกแบบกระบวนการนโยบาย

สาธารณะเชงินวัตกรรม นวัตกรรมเชงิโยบาย และนโยบายสาธารณะกับนวัตกรรมการบริการสาธารณะ 

   Concepts of public policy making, mechanism and process of public policy making, the 

roles and influences of political institution and bureaucratic system on public policy formation, the 

dynamics of powerhouses in the society involved, policy formation in political systems and 

administration and process of public policy implementation, organization and the stakeholders at macro 

and micro level, problems and factors of policy implementation, policy evaluation techniques, the 

design of innovative public policy process, policy innovation, public policy and public service innovation 
 

196712   การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ิน  3(2-2-5) 

   Strategic Management and Local Public Policy 

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ การวิเคราะห์ทาง

ยุทธศาสตร์และสถานการณ์ กระบวนการและเทคนิคในการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อ

ออกแบบนวัติกรรมการบริหารกิจการสาธารณะ วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด การวิเคราะห์

ผลลัพธ์ ความเชื ่อมโยงของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นกับแผนกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาและ

ผลกระทบในการดำเนินการตามแผน การแปลงแผนสู่โครงการ การกำกับติดตามและประเมินผล

โครงการตามนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น  

   Principles, thoughts and processes of new strategic management, analysis of the 

strategies and situation, processes and techniques in strategic planning, setting of strategies to design 

public service innovation management, objectives, targets, and key indicators; analysis and estimation 

of results, relatedness of strategic plan and local public policies,  solving of problems and impacts of 

the implementation stage, implementation of plan to projects, administration and assessment 

concerning local public policies 
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196721   การวเิคราะห์นโยบายกับเทคโนโลยีดจิทิัล    3(2-2-5) 

   Policy Analysis and Digital Technology   

   บทบาทและความสำคัญเชิงลึกในการวิเคราะห์นโยบายเพื่อทำความเข้าใจการปฏิรูป

นโยบายสาธารณะร่วมสมัย การตรวจสอบและอธิบายกระบวนการ และรูปแบบของปัญหานโยบายระดับ

ท้องถิ่น โดยวิธีปฏิฐานนิยมและวิธีหลังปฏิฐานนิยม  การตรวจสอบบทบาทของค่านิยมและสมมติฐานใน

กระบวนการก่อตัวนโยบายผ่านกรณีศึกษา การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การ

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะกับศาสตร์การวิเคราห์ขอ้มูล เทคโนโลยีดจิทิัลกับการวิเคราะห์นโยบาย 

   Deeper understanding of the role and importance of policy analysis for understanding 

and reform of contemporary public policy, examining, defining and addressing of processes and 

identification of policy problems using both positivist and post-positivist approaches,   investigation the 

role of values and assumptions in the policy formation process through case studies, designing policy 

ananlysis process, policy analysis and data science, digital technology and policy analysis 
 

196722  รัฐกับนโยบายสาธารณะ       3(2-2-5) 

  State and public policy 

   ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับนโยบายสาธารณะ โครงสร้างของรัฐและการพัฒนานโยบาย

สาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะต่อประชากรกลุ่มต่างๆ ใน

บริบททางการเมอืง วัฒนธรรมความคิดกับนโยบายสาธารณะ 

Relationship between state and public policy, comparative perspective on state structure 

and public policy development, change trajectories of public policy towards variety population in 

political context, cultural thoughts and public policy 
 

196723 การคลังท้องถิ่น        3(3-0-6)

  Local Finance 

  ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและ

หนา้ที่รับผดิชอบในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทฤษฎีและหลักการพื้นฐาน

ของการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภาษีท้องถิ่นและการบริหาร

รายได้ การจัดทำงบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ศักยภาพและ

ความเสี่ยงทางการคลังของท้องถิ่น รายงานการเงินและการตรวจสอบติดตามผลการทำงานในระดับ

ท้องถิ่น 

  Fiscal relationship between the government and the local government organization, roles 

and responsibilities of public services of local government organizations, theories and principles of 

financial and fiscal management of local government organizations, local tax structure income, revenue 
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management and local budgeting, public debt for Investment, analysis of finance and budgetary in 

local administration potential and risks local financial reporting and performance monitoring 

 

196724   นวัตกรรมการบริการสาธารณะ      3(2-2-5)

   Public Service Innovation 

   แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการสาธารณะ เหตุผลและความจำเป็นของ

นวัตกรรมการบริการสาธารณะ ปัญหาและผลกระทบของสภาวะแวดล้อมด้านการเมือง สังคม 

เศรษฐกิจต่อการบริหารกิจการสาธารณะ  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการสาธารณะ ปัจจัยที่มี

ผลต่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการสาธารณะ บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่อ

นวัตกรรมการบริการสาธารณะ  กรณีศึกษาจากในและต่างประเทศ 

   Patterns and concept of public service innovation, reason and necessity of public service 

innovation, problems and impacts of political, social, and economic environment on public 

administration, guidelines for the development of public service innovation, factors affecting public 

service innovation, partial roles of private sector and civil society in public service innovation, domestic 

and international case studies   
 

196725  สัมมนาการจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ  3(2-2-5) 

 Seminar in Collaborative Governance 

 สัมมนาว่าด้วยการศึกษาทฤษฎีการจัดการปกครองแนวใหม่ นโยบายสาธารณะกับการ

ให้บริการสาธารณะแนวใหม่ แนวคิดเครือข่ายภาครัฐและการประสานความร่วมมือ กรอบการวิเคราะห์ 

กระบวนการของเครือข่าย การออกแบบ การบูรณาการ และบริหารจัดการเครือข่ายในบริบทของการ

จัดการภาครัฐ การประเมินผลเครือข่ายการจัดการนโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้กับ

การจัดการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 Seminar on study of New Public Governance theory, public policy and new public 

service, network governance and collaborative governance concept, analytical framework,network 

processes, designing, integrating and managing networks in management setting,evaluation of effective 

networks in public policy management, application of collaborative governance in public, private, and civil 

society for sustainable development 
 

196726   การบรหิารงานภาครัฐดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Digital Public Sector Administration 

คำนิยาม ความเป็นมาและวิวัฒนาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐดิจทิัล 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) สพร. รัฐบาลดิจทิัล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ภาครัฐดิจทิัล ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มทิศทางการบริหารงานภาครัฐดิจทิัลในประเทศไทย 
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Definition, history and evolution, relevant law in digital public sector administration, 

Digital Government Development Agency (Public Organization): DGA, digital government, relevant 

organization in digital public sector administration, problems, obstacles and trends in digital public 

sector administration in Thailand  
 

196731   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      6 หน่วยกิต 

   Independent Study 

   การค ้นคว ้า การรวบรวมข ้อม ูล การว ิ เคราะห์  และส ังเคราะห ์  การเข ียนรายงาน 

การนำเสนอ และการอภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 

   Investigating, collecting, analyzing and synthesizing data, report writing, presenting, 

discussing in Public Administration 
 

196732   วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

   Thesis 

   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพร่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์     

   Establishing new knowledge by systematic research methodology, problem solving and 

publishing in Public Administration 
 

196733   วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

   Thesis 

   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์

องค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา และการตพีิมพ์เผยแพร่หัวขอ้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

   Establishing new knowledge by systematic research methodology, analyzing and 

synthesizing knowledge for problem solving and publishing in Public Administration 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามลำดับแรก   หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4    หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

     เลข 7  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในลำดับที่ 5   หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

      เลข 0  หมายถึง กลุ่มรายวิชาพืน้ฐาน 

      เลข 1   หมายถึง กลุ่มรายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 

      เลข 2  หมายถึง กลุ่มรายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

      เลข 3  หมายถึง การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและ 

          วิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในลำดับที่ 6   หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1. * นายวีระ เลิศสมพร 3 3015 000xx xxx  รองศาสตราจารย์ รป.ด. 

ร.ม. 

พ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

การปกครอง 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

2542 

2535 

2.* นางสาวฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ 2 5099 010xx xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

รป.ม. 

รป.บ. 

Social Policy 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

University of Edinburgh, UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2548 

2545 

3.* นางรักษ์ศรี เกียรตบุิตร 3 5099 010 xx xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.P.A 

Graduate 

Diploma 

ศศ.บ. 

Science of Language  

(Linguistics for Public Administration) 

Public Policy and Adminisatation 

Public Policy and Administration 

 

ภาษาอังกฤษ 

University of Franche-Comte, 

France 

Flinders University, Australia 

Flinders University, Australia 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

 

2539 

2537 

 

2523 

  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายศุภชัย ยาวะประภาษ ศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.P.A. 

ร.บ.  

Public Administration & Public Affairs 

Master of Public Administration  

การปกครอง 

2 นายวันชาติ นภาศรี ผูช่้วยศาสตราจารย์ รป.ด. 

รป.ม. 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

3 นายไกรวุฒิ ใจคำปัน ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

รป.ม. 

ร.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ เน้นทางดา้นการคลังภาครัฐ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มี 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มี 

 4.2 ช่วงเวลา 

  ไม่มี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไม่มี 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

  งานวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตแผน ก เป็นงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ตามหัวข้อที่

นิสติสนใจมีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์

และ /หรือคำถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  ส่วนงานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตแผน ข ให้ทำเป็นผลงานวิจัย

คล้ายวิทยานิพนธ์ แต่อาจมีขอบเขตที่จำกัดกว่าด้านแนวปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องแนวปฏิบัติในการศกึษารายวิชาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2554 

 5.2 มาตรฐานการเรียนรู้  

  5.2.1 งานวิจัยการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจะต้องผ่านการนำเสนอด้วยการสอบปาก

เปล่า (Oral Presentation) หรือผ่านการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการ

พิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือเสนอ 

ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ 

จากผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้ว 

 5.3 ช่วงเวลา 

  5.3.1 รายวิชา วิทยานิพนธ์ 

   1) แผน ก แบบ ก 1 (196733) 

    เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

   2) แผน ก แบบ ก 2 (196732)      

    เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 
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  5.3.2 รายวิชา การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (196731) 

   แผน ข  

   เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

  5.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 

   วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต   

  5.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

   วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

  5.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข 

   การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 6  หน่วยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ  

  มีการจัดประชุมการจัดการความรูเ้พื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำ

วิจัยระหว่างคณาจารย์และนิสิต นอกจากนีม้ีการประชุมระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

เพื่อให้นิสิตนำเสนอร่างข้อเสนอวิจัยเพื่อรับคำวิพากษ์วิจารณ์และนำไปปรับปรุงก่อนลงมือทำจริง   

มีการกำหนดช่ัวโมงการให้คำปรึกษา และจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยกรรมการ

บัณฑติศกึษา (ภายใน) จำนวน 5 คน และเมื่อดำเนินการวจิัยเสร็จสิน้แล้วต้องสอบวิทยานิพนธ์ โดย

มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสอบ จำนวน  5 คน และ 1 ในจำนวนนี้เป็นกรรมการจากภายนอก

สถาบัน นอกจากนี้งานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 

  ส่วนงานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประเมินผลเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษาโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศkสตร์จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา 

(บทความ) ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนิสิตจะต้องนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโดยมีผู้ฟังที่เป็นนิสิตและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

อีกครั้งหนึ่งก่อนจบการศกึษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

 

1. พัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค 

การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการปฏิบัติ

ตัวในการทำงาน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเข ้าศึกษาและก ิจกรรม                    

ปัจฉิมนเิทศก่อนที่นสิิตจะสำเร็จการศกึษา 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อพัฒนาบุคลิกภาพให้

เหมาะสมในการทำงาน 

2. ด้านความรู้และทักษะ 

 

1. จัดการเร ียนการสอนที ่ เน ้นความรู ้จากภาคทฤษฎี  

และปฏิบัติ  

2. จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์  

3. มอบหมายงานท ี ่ ต ้ องศ ึกษาค ้นคว ้ าด ้ วยตนเอง 

และการนำเสนอผลงานที่ได้ศกึษา 

3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ความอดทน ความซื่อสัตย์ 

1. บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียน 

การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแง่เนื ้อหา การปฏิบัติตนใน 

ช้ันเรยีนและต่อสังคมภายนอก 

2. ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

3. มอบหมายงานและกำกับผลสำเร็จของงานให้เป็นไปตาม

กรอบเวลาที่กำหนดไว้ 
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2.การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs ) 

 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ผ ู ้ เร ียนสามารถอภิปราย

องค์ความรูด้้านการบรหิารกจิการ

สาธารณะด ้วยทฤษฎ ีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ได้ 

1. บรรยาย อภิปรายในชั ้นเร ียน 

เรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case study) 

/ มอบหมายบทความให้อ่านแล้วนำ

มาร่วมอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง /จัดให้

ม ีTutorial Session (การอภ ิปราย

ร่วมกันในชั ้นเรียน โดยมีนิสิตเป็น

ผู้นำในการสนทนากลุ่ม (Tutor) นิสิต

ต้องสามารถสื่อผลสำคัญของสิ่งที่

ตอ้งการนำเสนอได้) 

2. มอบหมายใบงาน/ โครงการ เพื่อ

สะสมความรู ้จากการเรียน หรือ

ทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทั ้ง

แบบ online และ offline 

3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการ

เรียน หรือตามกรณีศึกษาตามหัวข้อ

ที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำมาร่วมกัน

อภิปรายในช้ันเรียน 

1. ประเมินผลจากการจัดสอบย่อย 

สอบกลางภาคและปลายภาค ทั ้ง

แบบอัตนัยและปรนัย เพื่อทดสอบ

หลักการและทฤษฎี  

2. ประเมินผลจากการทำงานท่ีได้รับ

มอบหมาย / การนำเสนอรายงาน

การค้นคว้าเช ิงว ิชาการแบบปาก

เปล่า และรูปเล่มรายงานทั ้งแบบ

เดี่ยว และแบบกลุ่ม 

3. ประเมินจากกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีจัดในห้องเรียน 

PLO2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้

ท ักษะด ้านการบร ิหารก ิจการ

ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ

กระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 

1. ฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไข

ปัญหา โดยจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เน้นการอภิปราย มอบหมาย

งานท่ีต้องมกีารสบืค้นขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของ

ทฤษฎี รวมทั้งวินิจฉัยและวิเคราะห์

ประเด็นในองค์การของนสิิตเอง หรือ

องค์การที่นิสิตสนใจ เพื ่อเป็นการ

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขด้วยแนวคิด ทฤษฎี 

สมัยใหม ่

3. ว ิเคราะห์+วิพากษ์ แนวทางที่

เพื่อนเสนอในช้ันเรียน 

4. วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันเป็น

กลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์

1. จ ั ด ส ั ด ส ่ ว น ค ะ แ น น ใ ห ้ กั บ

ความสามารถในการสืบค ้น ค ิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 

2. ประเมินจากความก้าวหน้าของ

ชิ้นงาน การเสนอแนวความคิดริเริ่ม

ใหม่ๆ การเสนอนวัตกรรมทางการ

บริหารงานนโยบายสาธารณะ 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

และการนำเสนอมุมมองรายบุคคล

และของกลุ ่ม อ ีกทั ้งย ังเป ็นการ

แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ระหว่าง

นสิิต 

PLO3 ผู ้ เร ียนสามารถออกแบบ

แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาการ

บร ิหารก ิจการสาธารณะบน

ฐานความรู้ด้านการวิจัยและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื ่อสารได้อย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1. ฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนตั้งคำถาม

การวิจัย  การเขียนบทความ และ

ประยุกต์ใช ้แนวคิดทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ที ่ ได ้ เร ียนร ู ้มา

ออกแบบการว ิ จ ั ย /  ก าร เ ข ี ยน

บทความวิจัยได้ 

2.บรรยาย และมอบหมายงาน

เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการ

และว ิชาช ีพ และการอ้างอ ิงเช ิง

วชิาการ 

3. สอดแทรกคำสอนเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม ขณะบรรยาย โดยใช้กรณี

ตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัว 

4. จัดให้มีการเรียนการสอนระบบ

ออนไลน์แทรกกับการสอนแบบปกติ 

มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและ

ใชข้้อมูลสารสนเทศในการหาข้อมูล  

5 .  ฝ ึกท ักษะการทำว ิจ ั ยระดับ

บัณฑิตศึกษาที ่สอดคล้องกับหลัก

จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

1. ประเมินจากความก้าวหน้าของ

ชิ้นงาน การเสนอแนวความคิดริเริ่ม

ใหม่ๆ การเสนอนวัตกรรมทางการ

บริหารงานนโยบายสาธารณะ 

2. ประเมินพฤตกิรรม ตรวจสอบการ

เข้าเรียน การส่งงาน การตรงต่อ

เวลา และการเคารพสิทธิในงานของ

ผู้อ่ืน 

3. จ ัดสัดส่วนคะแนนให้กับเร ื ่อง

ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล

การสื่อสาร และการใชภ้าพกราฟฟคิ 

หรือสื ่อดิจ ิท ัลในการเรียบเร ียง/ 

นำเสนอแนวความคิดและชิ ้นงาน

นวัตกรรม 

3. แบบอนุมัตใิห้ทำวิจัยในมนุษย์ 

PLO4 ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า รถ เ สนอ

นวัตกรรมทางการบริหารกิจการ

สาธารณะเพื่อชุมชนและสังคมพหุ

วัฒนธรรมได้ 

1. มอบหมายให้มีการจัดทำงานกลุ่ม 

และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีให้นสิิตมสี่วนร่วม 

2.  จ ัดให ้ม ีการส ัมมนานำเสนอ

โครงงานร่วมกับชุมชน 

1.จ ัดส ัดส ่วนคะแนนให ้ก ับเร ื ่อง

ผลสัมฤทธ์ิในการตดิต่อประสานงาน 

2. ประเมินผลโดยคณาจารย์และ

เพื่อนในช้ันเรียน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจรติ มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี     

(2) มวีนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม     

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     

(4) สามารถวนิจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแยง้ตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงามและไวต่อความรู้สกึของผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบ 
    

2.ความรู ้

(1) สามารถใช้ความรู ้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็น 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
    

(2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณาการแนวคดิและทฤษฎี 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรูใ้นบริบทใหม่ 
    

(3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือ

แนวทางปฏิบัตทิางรัฐประศาสนศาสตร์ 
    

3.ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทาง  

รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
    

(2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทาง  

รัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรูใ้นบริบทใหม่ 
    

(3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง เพื่อขยายองค์ความรู้หรือ

แนวทางปฏิบัตทิางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งใน

การเรียน การวจิัยและการปฏบัิตงิานในสาขาวชิาชีพของตน 
    

(2) มทัีศนคติท่ีดใีนการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือ

ในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการทางานกลุ่ม 
    

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ⚫ ⚫ ⚫ 

(4) มคีวามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานระดับสูง ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ

เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในดา้นต่างๆได้ 
    

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงวชิาการและวงวิชาชีพ รวมท้ังชุมชน

ทั ่วไป โดยการนาเสนอรายงานที ่ เป ็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ ่านสิ ่งตีพ ิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  

รวมท้ังวิทยานพินธ์หรือโครงการค้นควา้ที่สำคัญ 

    

6.สุนทรียภาพ 

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของรัฐประศาสนศาสตร์ และบริบทด้านศิลปและวัฒนธรรม     

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนสิัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ     

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำ     

 

หมายเหตุ : กรณีที่มี มคอ .1 หรอื เกณฑ์สภาวิชาชีพให้ระบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO)  

สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา /รหสั ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

วชิาพื้นฐาน 

196701 ขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์                       ⚫    

196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ  ⚫ ⚫ ⚫  

196703 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกจิการสาธารณะ ⚫ ⚫  ⚫ 

196704 การบริหารงานคลังสาธารณะ      ⚫ ⚫   

196705 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์    ⚫ ⚫ 

วชิาเอกบังคับ 

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะเชงินวัตกรรม    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

196712 การจัดการเชงิกลยุทธ์กับนโยบายระดับท้องถิ่น  ⚫ ⚫ ⚫ 

วชิาเอกเลอืก 

196721 การวเิคราะห์นโยบายกับเทคโนโลยดีิจิทัล                ⚫ ⚫  

196722 รัฐกับนโยบายสาธารณะ ⚫   ⚫ 

196723 การคลังท้องถิ่น  ⚫ ⚫  

196724 นวัตกรรมการบริการสาธารณะ                              ⚫  ⚫ 

196725 สัมมนาการปกครองแบบประสานความร่วมมอื  ⚫   

196726 การบริหารงานภาครัฐดิจิทัล            ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา /รหสั ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

196731 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง            ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

196732 วทิยานพินธ์                             ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

196733 วทิยานพินธ์                                 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศกึษา ⚫  ⚫  
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงามและไว

ต่อความรู้สกึของผูท้ี่ได้รับผลกระทบ 
 

 2. ความรู้ 

(1) สามารถใช้ความรู ้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์หรอืประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 

  (2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณา

การแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรูใ้นบริบทใหม่ 

  (3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วย

ตนเอง เพื่อขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถใช้ความรู ้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์หรอืประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 

  (2) สามารถสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยบูรณา

การแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับองค์ความรูใ้นบริบทใหม่ 

  (3) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้วย

ตนเอง เพื่อขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและปรับปรุง

ตนเองให้มปีระสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน 

  (2) มีทัศนคติที ่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู ้อื ่นในการจัดการประเด็นปัญหา  

ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ผ่านการทางานกลุ่ม 
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  (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆได้ 

  (2) สามารถสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ ่มบุคคลต่างๆ ทั ้งใน  

วงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ผ่านสิ่งตพีิมพ์ทางวชิาการและวิชาชีพรวมทั้งวทิยานิพนธ์หรอืโครงการคน้คว้าที่สำคัญ 

          6. สุนทรียภาพ 

  มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของรัฐประศาสนศาสตร์ และบริบทด้านศิลป

และวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดการทดสอบทบทวนความรู ้ของนิสิตที ่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม

กระบวนการทดสอบความรู้ในระดับรายวิชา โดยให้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันและนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะสามารถตรวจสอบได้ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังจากจบการศึกษาแล้ว

อย่างน้อย 1 ปี ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑติ ที่ทำอย่างต่อเนื่องและ

นำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำ

ดำเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  (1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  

  (3) การประเมินจากบัณฑิตที ่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก

สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน

การปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

  (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ

ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ

พัฒนาองค์ความรูข้องนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ั ้นส ุดท ้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  สำหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ

กว ่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเท ียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความร ู ้  

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรอืส่วนหนึ่งของรายงาน

การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

  

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

 1.1 มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคีวามรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน  

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย 

ที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ โครงการการจัดการ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

  2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ 

  2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื ่อการทำวิจัยและกระตุ ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตาม 

ภาระงานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

  2.2.3 นอกจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุน  

ให้ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชำนาญ  

ในอาชีพของการเป็นครูผูส้อน 

  2.2.4 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

  2.2.5 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา มีรายละเอียดดังนี ้

 1.1 จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1.3 จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เช่น การบรรยายการกระตุ้นให้ผู้เรียน 

ได้คิดใฝ่รู้และคน้คว้าหาความรูด้้วยตนเอง 

 1.4 กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มีคุณวุฒติามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด และมีจำนวนอาจารย์ประจำไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 1.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผ ู ้สอนเป็นผ ู ้นำในทางว ิชาการและ  /หร ือเป ็นผู ้ เช ี ่ยวชาญด้าน 

รัฐประศาสนศาสตร์และด้านที่เกี่ยวข้อง 

 1.6 ส่งเสริมให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรไปดูงานด้านหลักสูตร หรือการบริหารหลักสูตร

และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาภายในหรอืต่างประเทศ 

 1.7 มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน  เช่น โดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผูส้อน ผูใ้ช้บัณฑิต ศษิย์เก่า นิสติปัจจุบัน เป็นต้น 
 

2. บัณฑิต 

 มีระบบติดตามบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศกึษา และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึง 

มีการสำรวจทิศทางความตอ้งการของตลาดแรงงานของบัณฑิตก่อนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  คณะมกีารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ

อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนำแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน

สำหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา  

(Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำใน

การจัดทำกิจกรรมแก่นิสิต 
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 3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  กรณีที ่นิสิตมีความสงสัยเกี ่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำร้อง  

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่  

ต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน  

การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

 4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือ จ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้  

ทั้งนี ้การจ้างลูกจ้างชั ่วคราวรายเดือนจะต้องนำผลการคำนวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES 

มาพิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็น เช่น มีอาจารย์ประจำลาศกึษาต่อ หรอืลาราชการเพื่อ          

ทำผลงานทางวิชาการ หรอืใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควร ทั้งนีใ้หม้ีการขอความเห็นชอบจากคณะ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 5.2 วางแผนบริหารหลักสูตร 

 5.3 จัดอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

 5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรและคณะกำหนด 

 5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต 

 5.6 จัดระบบการดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

 5.7 กำกับ ตดิตาม และแก้ไขปัญหาการจัดการเรยีนการสอน 

 5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณประจำปีทั ้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื ่อจัดซื้อตำรา  

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนิสติ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของศูนย์บรรณสาร 

ที่มีหนังสือด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า ส่วนระดับ

คณะมีหนังสือตำราเฉพาะทางจัดไว้ในห้องอ่านหนังสือคณะ นอกจากนี้คณะได้จัดหาอุปกรณ์ที ่ใช้

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ดังนี้ 

  6.2.1 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีจำนวนหนังสือ 109,440 เล่ม เป็นหนังสือ

ภาษาไทย 82,853 เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษ 25,347 เล่ม โดยมีหนังสือที่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ 

ของสาขาวิชา ดังต่อไปนี ้

   ตำราเรียน  

   ภาษาไทย   538 เล่ม  

 ภาษาอังกฤษ   2,263 เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น   344 เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   104 เล่ม  

 ภาษาจนี   575 เล่ม  

 สังคมศาสตร์   1,030 เล่ม  

 การศกึษา   320 เล่ม  

  6.2.2 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ยังมีสื่อประเภทอื่นและมีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้ 

   1) Lexis-Nexis 

   2) DAO 

   3) Science Direct 

  6.2.3 ในห้องหนังสือคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนหนังสือที่เกี ่ยวข้องกับ

ศาสตร์ของสาขาวิชา ดังต่อไปนี้    
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   ภาษาไทย ตำราเรียน   252 เล่ม    

   ภาษาอังกฤษ ตำราเรียน  41 เล่ม  

   สังคมศาสตร์ ตำราเรียน  171  เล่ม  

   ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำราเรียน 40 เล่ม  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ

หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนและนิสิตทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจน 

สื่ออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อด้วย นอกจากนี้คณะยังจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติมให้แก่หลักสูตรในการสั่งซือ้หนังสือไว้สำหรับห้องอ่านหนังสอืของคณะด้วย 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  คณะและศูนย์บรรณสารจัดทำสำรวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ วารสาร 

สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ำเสมอ และนำความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุง 

การให้บริการ 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ80                 

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2           

ท ี ่ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา   

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตาม

แบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุด  

ภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร                 

ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย ์ใหม ่ท ุกคนได ้ร ับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวชิาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือว ิชาชีพไม่น ้อยกว่า                   

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1 -5  (มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดย

อาจารย์แตล่ะท่าน 

  1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ  

  1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

  1.1.4 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน 

ให้เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปีโดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน  

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์  

ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย 

 2.2 ประเมินโดยบัณฑติที่สำเร็จการศกึษา 

 2.3 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิหรอืที่ปรึกษาภายนอก 

 2.4 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑติ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับภาควิชา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ให้กรรมการวิชาการประจำสาขารวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 

นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร 

ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป 

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุก ๆ 5 ป ีทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านภาษาอังกฤษ 

ของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 ----------------------- 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทียบ

โอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554”  

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“คณะ” หมายถงึ  ส่วนงานตามมาตรา 7)3 ( และส่วนงาน

อื่น 

   ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  “คณะกรรมการ”   หมายถงึ คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

     “คณบดี”   หมายถงึ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7)3 ( และ 

         หัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน 

         การสอน 

   “นิสิต”    หมายถงึ นิสิตระดับบัณฑติศึกษา  

        มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน 

   4.1  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่าขึ้นไป 

   4.2  ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า                      

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

 ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอน ผลการเรียนพร้อม

หลักฐาน ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณะ

เจา้ของหลักสูตร 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

         การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรยีน ต่อมหาวิทยาลัย 

ดังนี ้      
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  6.1  คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร    เป็นประธานกรรมการ 

  6.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะที่เกี่ยวข้อง   เป็นกรรมการ 

  6.3  หัวหน้าสาขาวิชาหรอืประธานหลักสูตรหรอืผู้แทนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 7 เกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน 

   7.1  การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

   7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2  รายวิชาที ่ขอเทียบโอน ต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ตาม

หลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.3  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนือ้หาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่                  

ขอเทียบโอน 

   7.1.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น B หรือระดับ

คะแนน 3.00 หรอืเทียบเท่า หรอือักษร S 

   7.1.5  จำนวนหน่วยกิตที ่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต                       

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนำมาคำนวณหาค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ สำหรับนิสิตปรญิญาโท

แผน ข หรอืลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สำหรับนิสิตปรญิญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

   7.1 .8  การบ ันท ึกผลการเร ียนท ี ่ ได ้ร ับอน ุม ัต ิ ให ้ เท ียบโอน ให ้บ ันท ึกเป ็น “ CA”                                        

(credit from academic institution)  

  7.2   การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัย 

   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น 

“CS” (credits from standardized test) 

    7.2.1.2  การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้บันทึก

ผลการเรียน เป็น “CE” (credits from examination) 

    7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศกึษา 

(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทึกผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training) 

    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CP” 

(credits from portfolio) 

   7.2.2  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับขั้น B หรอือักษร S  
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   7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนำมาคำนวณหา ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

   7.2.4  จำนวนหน่วยกิตที ่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต                         

ตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 

   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า กึ ่งหนึ ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ สำหรับนิสิตปรญิญาโท

แผน ข หรอื ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร สำหรับนิสิตปรญิญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

 ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบ

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือผล

การสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ

นี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

                                                  ประกาศ  ณ  วันที ่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสรมิศรี) 

                      อธิการบดมีหาวิทยาลยัพะเยา 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

รายการ 

 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน 

 ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน  

ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน  

ข 

1. ศกึษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 

   1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน 

   1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  

        1.2.1 วิชาเอกบังคับ  

        1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต* 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

24 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

)3(  

24 

15 

9 

6 

3 

12 

- 

)3(  

30 

15 

15 

6 

9 

- 

6 

)3(  

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

)3(  

24 

15 

9 

6 

3 

12 

- 

)3(  

30 

15 

15 

6 

9 

- 

6 

)3(  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  36 )3(  
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6025  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 5256  

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 5256  สาระที่ปรับปรุง 

196701  สัมมนาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสน

ศาสตร์       3(3-0-6) 

Seminar in Scope and Methods of Public 

Administration 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ ทิศทางและ

แนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

Siminar in Concepts, theory, and methods of 

Public Administration, relationship with other sciences, 

direction and tendency of Public Administration in the future 

196701  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสน

ศาสตร์       3(3-0-6) 

  Scope and Methods of Public Administration 

  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์  ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ  

ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

  Scope and study methods of Public Administration, 

paradigm of Public Administration, relationship with other sciences, 

direction and tendency of Public Administration in the future 

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ    3(2-2-5) 

  Public Organization and Management 

แนวคิดและทฤษฎีเก ี ่ยวกับองค์การและการ

จัดการสาธารณะ โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการบริหารจัดการ 

ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร

จัดการในองค์การสาธารณะ กลยุทธ์ และเทคนิคการจัดการ

สาธารณะยุคใหม่ แนวโนม้เกี่ยวกับองค์การ และการจัดการ

สาธารณะในอนาคต 

  Concepts and theory of public organization 

and management, structure behaviour and environment of 

public organization management process, leadership and 

management, technology and management, strategy and 

technique for modern public management, trends of public 

organization and management in the future 

196702  องค์การและการจัดการสาธารณะ   3(2-2-5) 

  Public Organization and Management 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับองค์การและการ

จัดการสาธารณะ โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ หน้าที่ทางการบริหารจัดการ 

ภาวะผู ้นำและจริยธรรมทางการบริหาร นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เทคนิคการจัดการสาธารณะ

ยุคใหม่ และการจัดการสาธารณะในอนาคต การอภิปราย

แนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศกึษาในและต่างประเทศ 

Concepts and theory of public organization and 

management, structure behaviour and environment of public 

organization ,management functions, leadership and managerial 

Ethics, innovation and Technology Management,  technique for 

modern public management and management in the future, 

problem-based discussion on Thai and international cases study 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196703  ประเด ็นการจ ัดการทรัพยากรมนุษย ์ภาครัฐ

สมัยใหม่        3(2-2-5) 

Contemporary Issues of Human Resource 

Management in Public Sector   

แนวคิด หลักการ เป้าหมาย และเครื่องมือการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ของภาครัฐ กระบวนการ

ดำเนินการภายในองค์กรภาครัฐปัจจุบัน และแนวโน้มใน

อนาคต 

Concepts, principles, objectives and tools in 

contemporary human resource management of public 

sectors, operational process in public organization and 

future trends 

 

196703 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยในกิจการ

สาธารณะ       3(2-2-5) 

Contemporary Human Resource Management in 

Public Affairs 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

กิจการสาธารณะ นโยบายทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การธำรงรักษา การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน พนักงานสัมพันธ์และการสื่อสารในองคก์ร 

คุณภาพชีวิตการทำงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรม

กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและการจัดการ

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 
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ความหลากหลายในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

กิจการสาธารณะระดับโลก 

Concepts and principles of HRM in public affairs, 

HR policies, HR functions, human resource retention, 

performance management, employees’ relations and 

communication, employees’ well-being, HR Information 

System, online social network and HRM, talent 

management, green HRM, HRM and Artificial Intelligence 

(AI), ethics and workplace diversities management, 

innovations and HRM, global HR in public affairs  

196704 การบรหิารการคลังและการเงินสาธารณะ  

    3(3-0-6) 

           Public Finance and Fiscal Management            

           แนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหาร

ระบบการเง ินและการคลังของประเทศ ภายใต ้หลัก                      

ธรรมาภิบาล การบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 

ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หนี ้สาธารณะ และ

รายจ่ายสาธารณะ การดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง

เพื่อการพัฒนาประเทศ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจทั ้งภายในและระหว่างประเทศ ศึกษาการ

บริหารและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศ และบทบาทความรับผิดชอบของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

          Ideas and practices of national finance and fiscal 

management, in accordance with good governance 

principle, income and expense management of the 

government, effects of tax, public debt,public expense, 

finance and fiscal policy for national development, income 

distribution,internal and external stability of national 

economy, administration and role of financial institute with 

national development, responsibility of Central Bank of 

Thailand 

196704  การบรหิารงานคลังสาธารณะ        3(3-0-6) 

  Public Fiscal Administration  

 แนวความคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การบริหารการคลังสาธารณะ รายได ้สาธารณะ หนี้

สาธารณะ รายจ่ายสาธารณะ กระบวนการงบประมาณ

แผ ่นด ิน  บทบาทหน ้าท ี ่ ของหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการดำเนินโยบายการคลัง

และนโยบายการเงิน 

 Concepts, theories, and practices of fiscal 

administration; public revenue, public debt, public expense 

and budgetary process. roles and responsibilities of related 

organizations, relationship between economic and functions 

of government in policy fiscal policy and finance policy 

 

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196705 การออกแบบการวิจัยทางสงัคมศาสตร์  3(2-2-5)  

           Research Design in Social Sciences   

           แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ความหมาย ประเภท และกระบวนการวิจัย การกำหนด

ปัญหาการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม การเขียนโครง

ร่างการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย  

           Basic concepts of social research; definitions, types 

and processes; identifying research problems;research 

methods; data collection and analysis; qualitative methods; 

196705   ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 

             Research Methodology in Social Sciences 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ความหมาย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนด

ปัญหาการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม การเขียนโครง

ร่างการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย  

 Basic concepts of social research, definitions, 

types and processes, identifying research problems, 

research methods, data collection and analysis, qualitative 

ปรับชื่อรายวิชา 
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quantitative methods; mixed method; writing research 

proposal; research application; and, research ethics 

 

methods, quantitative methods, mixed methodology, 

writing research proposal, research application, research 

ethics 

196711     กระบวนการนโยบายสาธารณะ   3(2-2-5) 

Public Policy Process 

แนวคิดเกี ่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

กลไก และกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ บทบาท

และอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีผล

ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ พลวัตของแหล่งอำนาจ

ต่าง ๆ ในสังคมที ่ม ีส่วนกำหนดนโยบายสาธารณะ การ

กำหนดนโยบายในระบบการเ ม ืองและการบร ิหาร 

กระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ องค์การและ

ผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดบัมห

ภาคและระดับจุลภาค ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ และเทคนิควิธีการประเมินผลนโยบาย

สาธารณะ 

Concepts of public policy making, mechanism 

and process of public policy making, the roles and 

influences of political institution and bureaucratic system on 

public policy formation, the dynamics of powerhouses in 

the society involved, policy formation in political systems 

and administration and process of public policy 

implementation, organization and the stakeholders at 

macro and micro level, problems and factors of policy 

implementation, policy evaluation techniques 

196711  กระบวนการนโยบายสาธารณะเชิงนวัตกรรม

           3(2-2-5) 

  Innovative Public Policy  

  แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

กลไก และกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ บทบาท

และอิทธิพลของสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีผล

ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ พลวัตของแหล่งอำนาจ 

ในสังคมที ่ม ีส่วนกำหนดนโยบายสาธารณะ การกำหนด

นโยบายในระบบการเมืองและการบริหาร กระบวนการนำ

นโยบายสาธารณะไปปฏิบ ัต ิ องค์การและผู ้ เก ี ่ยวข ้อง 

ในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาคและ

ระดับจุลภาค ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไป

ปฏิบ ัติ เทคนิควิธ ีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ การ

ออกแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะเช ิงนว ัตกรรม 

นวัตกรรมเชิงโยบาย และนโยบายสาธารณะกับนวัตกรรมการ

บริการสาธารณะ 

  Concepts of public policy making, mechanism 

and process of public policy making, the roles and 

influences of political institution and bureaucratic system on 

public policy formation, the dynamics of powerhouses in 

the society involved, policy formation in political systems 

and administration and process of public policy 

implementation, organization and the stakeholders at 

macro and micro level, problems and factors of policy 

implementation, policy evaluation techniques, the design of 

innovative public policy process, policy innovation, public 

policy and public service innovation 

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายระดับท้องถิ่น  

    3(2-2-5) 

 Strategic Management and Local Government Policy 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กระบวนการ และเทคนิคในการวางแผน การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

ผลกระทบ และปัญหาในการดำเนินการตามแผน ความเชื่อมโยงของ

การวางแผนกับการจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ การกำกับ

ติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบายส่วนท้องถิ่น 

 Principles, thoughts and processes of strategic 

management, theories of the situation analysis planning, local 

development process, setting of objectives, targets, and key indicators; 

196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายสาธารณะระดับ

ท้องถิ่น    3(2-2-5) 

 Strategic Management and Local Public Policy 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ย ุคใหม่ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และสถานการณ์ 

กระบวนการและเทคนิคในการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์

เพื่อออกแบบนวัติกรรมการบริหารกิจการสาธารณะ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย และตัวชี้วัด การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ความเชื่อมโยงของ

นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นกับแผนกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหา

และผลกระทบในการดำเนินการตามแผน การแปลงแผนสู่โครงการ 

การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบายสาธารณะ

ระดับท้องถิ่น  

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 
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proceses and techniques in planning, analysis and estimation of results 

and problems of planning, relationships between planning and project 

management, project administration and assessment concerning local 

government policies 

  Principles, thoughts and processes of new 

strategic management, analysis of the strategies and situation, 

processes and techniques in strategic planning, setting of 

strategies to design public service innovation management, 

objectives, targets, and key indicators; analysis and estimation of 

results, relatedness of strategic plan and local public policies, 

solving of problems and impacts of the implementation stage, 

implementation of plan to projects, administration and 

assessment concerning local public policies 

196721    การวิเคราะห์นโยบาย   3(2-2-5) 

 Policy Analysis 

บทบาทและความสำคัญเชิงลึกในการวิเคราะห์

นโยบายเพื่อทำความเข้าใจการปฏิรูปนโยบายสาธารณะร่วม

สมัย การตรวจสอบและอธิบายกระบวนการ และรูปแบบ

ของปัญหานโยบายระดับท้องถิ่น โดยวิธีปฏิฐานนิยมและวิธี

หลังปฏิฐานนิยม ตลอดจนการตรวจสอบบทบาทของค่านิยม

และสมมติฐานในกระบวนการก่อตัวนโยบายผ่านกรณีศกึษา 

Deeper understanding of the role and 

importance of policy analysis for understanding and reform 

of contemporary public policy; examining, defining and 

addressing of processes and identification of policy 

problems using both positivist and post- positivist 

approaches; investigation the role of values and 

assumptions in the policy formation process through case 

studies 

196721  การวิเคราะห์นโยบายกับเทคโนโลยีดิจ ิทัล

        3(2-2-5) 

  Policy Analysis and Digital Technology 

  บทบาทและความสำคัญเชิงลึกในการวเิคราะห์

นโยบายเพื่อทำความเข้าใจการปฏิรูปนโยบายสาธารณะร่วม

สมัย การตรวจสอบและอธิบายกระบวนการ และรูปแบบ

ของปัญหานโยบายระดับท้องถิ่น โดยวิธีปฏิฐานนิยมและวิธี

หลังปฏิฐานนิยม  การตรวจสอบบทบาทของค่านิยมและ

สมมติฐานในกระบวนการก่อตัวนโยบายผ่านกรณีศึกษา 

การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การ

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะกับศาสตร์การวิเคราห์ข้อมูล 

เทคโนโลยดีิจิทัลกับการวิเคราะห์นโยบาย 

  Deeper understanding of the role and 

importance of policy analysis for understanding and reform 

of contemporary public policy; examining, defining and 

addressing of processes and identification of policy 

problems using both positivist and post- positivist 

approaches; investigation the role of values and 

assumptions in the policy formation process through case 

studies; designing policy ananlysis process; policy analysis 

and data science; digital technology and policy analysis 

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196722  วัฒนธรรม การเมือง และนโยบายภาครัฐ  

    3( 2- 2- 5)

 Culture, Politics, and Public Policy 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การเมือง และการ

กำหนดนโยบายภาครัฐ บทบาทและความสำคัญของวัฒนธรรมที่

มีต่อการก่อตัวและการดำเนินนโยบาย แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง 

เนือ้หา และผลลัพธ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ  การวิเคราะห์บทบาทของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 Relationships between culture, politics, and public policy; 

roles and importance of culture on policy formation and implementation; 

structural concepts; content and political outcomes affecting culture in 

196722    รัฐกับนโยบายสาธารณะ                 3(2-2-5) 

State and public policy 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับนโยบายสาธารณะ 

โครงสร้างของรัฐและการพัฒนานโยบายสาธารณะใน

มุมมองเปรียบเทียบ ทิศทางการเปลี ่ยนแปลงนโยบาย

สาธารณะต่อประชากรกลุ่มต่างๆ ในบริบททางการเมือง 

วัฒนธรรมความคิดกับนโยบายสาธารณะ 

Relationship between state and public policy, 

comparative perspective on state structure and public 

policy development, change trajectories of public policy 

towards variety population in political context, cultural 

thoughts and public policy 

เพิ่มวิชาใหม่ 

แทนที่รายวิชาเดิม 

(รหัสคงเดิม) 
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different countries; analysis of the role of culture in promoting economic 

development and political culture in Thailand; problem solving from culture 

differences   

196723 การกระจายอำนาจกับนโยบายสาธารณะ 

    3(2-2-5) 

 Decentralization and Public Policy 

 ความหมายและแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการกระจาย

อำนาจ การมอบอำนาจ และการรวมศูนย์อำนาจ ภูมิภาคนิยม 

ท้องถิ่นนิยม โลกาภิวัตน์กับการกระจายอำนาจ ปัจจัยที่สง่ผลต่อ

การกระจายอำนาจ ผลกระทบของการกระจายอำนาจต่อการ

บริหารกิจการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ การศึกษานโยบาย

การกระจายอำนาจเชิงวิพากษ์ บทเรียนเชิงนโยบายว่าด้วยการ

กระจายอำนาจในต่างประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของนโยบาย

การกระจายอำนาจในประเทศไทย 

  Definitions and approaches of decentralization, 

devolution, and centralization; regionalism; localism; globalization and 

decentralization; determinants of decentralization; impacts of 

decentralization on public administration and policies; critical studies 

on decentralization; policy lessons of decentralization from other 

countries; and, developmentand trends of decentralization in Thailand 

196723 การคลังท้องถิ่น    3(3-0-6)  

 Local Fiscal 

 ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบใน

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างภาษีท้องถิ่นและ

การบริหารรายได้ การจัดทำงบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้

สาธารณะเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ศักยภาพและความ

เสี ่ยงทางการคลังของท้องถิ ่น รายงานการเงินและการ

ตรวจสอบติดตามผลการทำงานในระดับท้องถิ่น 

 Fiscal relationship between the government and the 

local government organization, roles and responsibilities of public 

services of local government organizations, theories and principles 

of financial and fiscal management of local government 

organizations, local tax structure income, revenue management 

and Local budgeting, public debt for Investment, analysis of 

Finance and Budgetary in Local Administration potential and risks 

local financial reporting and performance monitoring 

เพิ่มวิชาใหม่ 

แทนที่รายวิชาเดิม 

(รหัสคงเดิม) 

196727 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการ

ประยุกต์ใช ้    3(2-2-5)  

 Corporate Social Responsibility ( CSR)  and 

Application 

 แนวคิด ความเป็นมาเรื ่องความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจ มิติภายใน มิติภายนอก การนำ

แนวคิดไปปรับประยุกต์ใชก้ับองค์กรภาครัฐ 

 Concept and background in Corporate Social 

Responsibility ( CSR) , internal dimension, external 

dimention, application in government organization  

196724 นวัตกรรมการบรกิารสาธารณะ       3(2-2-5) 

  Public Service Innovation 

  แนวคิดและรูปแบบเกี ่ยวกับนวัตกรรมการ

บรกิารสาธารณะ เหตุผลและความจำเป็นของนวัตกรรมการ

บรกิารสาธารณะ ปัญหาและผลกระทบของสภาวะแวดล้อม

ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจต่อการบริหารกิจการ

สาธารณะ  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการ

สาธารณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการ

สาธารณะ บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่อ

นวัตกรรมการบริการสาธารณะ  กรณีศึกษาจากในและ

ต่างประเทศ 

  Patterns and concept of public service 

innovation, reason and necessity of public service 

innovation, problems and impacts of political, social, and 

economic environment on public administration, guidelines 

for the development of public service innovation, factors 

affecting public service innovation, partial roles of private 

sector and civil society in public service innovation, 

domestic and international case studies   

 

เพิ่มวิชาใหม่ 

แทนที่รายวิชาเดิม 

 



80 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 5256  สาระที่ปรับปรุง 

196725   สัมมนาการจัดการความร่วมมือภาครัฐ 3(2-2-5)  

Seminar in Collaborative Public Management 

สัมมนาว่าด้วยการศึกษาทฤษฎี กรอบการวิเคราะห์ 

และกระบวนการของการออกแบบ พัฒนา สร้างความยั ่งยืน 

ประเมินผล และบริหารจัดการเครือข่ายในบริบทของการจัดการ

ภาครัฐและ นโยบายสาธารณะ การให้บริการสาธารณะแนวใหม่ 

การศึกษาการออกแบบและประเมินผลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ในเร ื ่ องการจ ัดการนโยบายภาคร ั ฐ ทฤษฎ ี เคร ือข ่ าย 

และการนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความร่วมมือภาครัฐ และ

สัมมนาว่าด้วยการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

Seminar on theory, analytical skills, and processes 

of designing, developing, sustaining, evaluating, and managing 

networks in public policy and management setting; New Public 

Service; study of design and evaluation of effective networks 

in public policy management, theoretical knowledge and 

practical tools of network theories and their applications, 

collaborative public management; and managing collaboration 

between public, private and civil society for sustainable 

development 

196725   สัมมนาการจัดการปกครองแบบประสานความ

ร่วมมือ    3(2-2-5)  

Seminar in Collaborative Governance 

สัมมนาว่าด้วยการศึกษาทฤษฎีการจัดการ

ปกครองแนวใหม่ นโยบายสาธารณะกับการให้บริการ

สาธารณะแนวใหม่ แนวคิดเครือข่ายภาครัฐและการประสาน

ความร่วมมือ กรอบการวิเคราะห์ กระบวนการของเครือข่าย 

การออกแบบ การบูรณาการ และบริหารจัดการเครือข่ายใน

บริบทของการจัดการภาครัฐ การประเมินผลเครือข่ายการ

จัดการนโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และการประยุกตใ์ช้

ในการจัดการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 Seminar on study of New Public Governance 

theory, public policy and new public service, network 

governance and collaborative governance concept; 

analytical framework; network processes; designing, 

intregrating and managing networks in management setting; 

evaluation of effective networks in public policy management, 

application of collaborative governance in public, private, and 

civil society for sustainable development 

ปรับชื่อรายวิชา 

แ ล ะ ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวิชา 

 

196728 สมรรถนะการทำงานของภาครัฐ         3(2-2-5) 

 Core Competency in Public Sector 

 แนวความคิดเกี ่ยวกับการปรับเปลี ่ยนบทบาท 

อำนาจหน้าที ่ สมรรถนะหลักในการพัฒนารูปแบบการ

ทำงานของภาครัฐ การนำความรู้และทฤษฎีทางการบริหาร

ภาคเอกชนมาปรับใช้ในองค์การภาครัฐ การเป็นศูนย์กลาง

ความรับผิดชอบ การกำกับดูแลของหน่วยงานระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ ความมีธรรมาภิบาล วิธีการเข้าถึงความ

หลากหลายของบรกิารภาครัฐ รูปแบบการจัดบริการรวมทั้ง

การจ้างงานภายนอก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 

การพัฒนารูปแบบหลักปฏิบัติงานภาครัฐ การให้บริการ

ภายใต้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานผ่านเครือข่าย 

และเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 Ideas about the changing role, authority and core 

competency in the development of governmental working models; 

applying of knowledge and theories of private management in the 

public sector; ideas about responsible center, directing role of local 

government and national authorities, good governance, different access 

and models for government services including outsourcing, cooperation 

of public and private sectors; development forms of principle operation, 

e- government services and networking to ensure efficiency and 

effectiveness 

196726 การบรหิารงานภาครัฐดิจทิัล         3(2-2-5) 

 Digital Public Sector Administration 

คำนิยาม ความเป็นมาและวิวัฒนาการ กฎหมายที่

เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐดิจิทัล สำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน): สพร. รัฐบาลดิจิทัล องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และ

แนวโน้มทิศทางการบริหารงานภาครัฐดิจิทัลในประเทศไทย 

Definition, history and evolution, relevant law in 

digital public sector administration, Digital Government 

Development Agency ( Public Organization) :  DGA, digital 

government, relevant organization in digital public sector 

administration, problems, obstacles and trends in digital 

public sector administration in Thailand  

 

เพิ่มวิชาใหม่ 

แทนที่รายวิชาเดิม 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวาระพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564  

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings 

 

รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

รศ.ดร. ศริิพร วัชชวัลคุ ผูท้รงคุณวุฒิ 

รศ.ดร. วีระ  เลิศสมพร ประธานหลักสูตร รปม. 

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 

ผศ.ดร. รักษ์ศร ีเกียรติบุตร กรรมการ 

ดร. ปิยะวด ีโรหติารชุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดร. ณัฐฑรี สินุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดร. สุธิน ีชุติมากุลทวี อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 1 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 

 ได้ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์กับผลการเรียนรู้รายปี และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสุดท้ายนั้น ยังไม่สอดคล้องกัน 

ไม่แสดงความเป็นนวัตกรรมภาครัฐ  

 - นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ไม่มีการอธิบายมาก่อน 

 - ควรมีวิชาทาง Digital มากกว่า 1 รายวิชา 

 - ต้องไปดู Curriculum Mapping อีกด้วย และทำให้ชัดเจน  

2. ผลการเรียนรู้ชั้นปีที่ 1 ควรเขียนให้เห็นสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องหลักของหลักสูตร เช่น ไปดูการเขียนที่

เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ อาจพิจารณาปรับออกไป (ต้องไปดูปี 2 ดว้ย)  

3. Rationale ของหลักสูตร ที่กล่าวถึงสถานการณ์แวดล้อม ตอนนี้ไม่ใช่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

แต่อาจจะต้องดู ASEAN Vision 2025 เพราะประชาคมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้าง Equality  

ในภูมิภาค ดังนัน้ประเทศสมาชิกต้องมี Harmony หลักสูตรจะทำอย่างไร ด้วย vision นี ้โดยเฉพาะ  

ม.พะเยาอยู่บริเวณใกล้ ชายแดน จะทำอย่างไร ควรเน้น Regional Vision ด้วย ให้คนที่เรียนไป

เตรียมตนสำหรับการเป็นประชาคมของภูมิภาค ควรถอดออกมาเป็นรายวิชา ควรคิดในแง่ว่า 

พะเยาเป็น Strategic Location จงึตอ้งคิดต่อว่าควรจะสอน/เน้นการเรียนรู้อย่างไร / ด้านใด   

4. ควรเสริมให้นสิิตเห็นภาพรวมในแต่ละประเทศ ระบบราชการมีหน้าที ่support อย่างเท่าเทียม และ

ทำอย่างไรให้ภาครัฐสนับสนุนประชาชน นิสิตควรรู้การจัดการภาครัฐของ ASEAN ด้วย เพื่อให้มี
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ความน่าสนใจ ควรสร้างเป็นจุดแข็ง รศ.ดร.วีระ เสนอให้ทำวิจัยศึกษาการบริหารงานภาครัฐเชิง

เปรียบเทียบ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน   

5. การใส่วงเล็บ Public Policy ดีแล้ว เพราะทำให้แตกต่างและชัดเจน ดร.สุธินี เสนอเพิ ่มเติม 

“นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ”  

6. ประเด็นรายวิชา 

 - 196701 : สัมมนาขอบข่ายฯ คือ Theories and Approach สับสนกับ research design ควร

ให้ตรงกันกับเนือ้หา Principles and Practices or Theories and Approach and Practices? 

 - 196703: HRM วิธีการจัดการใหม่ หรอื เครื่องมือร่วมสมัย หรอืประเด็นใหม่ควรปรับตัวชื่อ

ให้สอดคล้องกับเนือ้หา 

 - 196725: การจัดการความร่วมมือภาครัฐ ชื่ออาจจะไม่สื ่อสิ ่งที ่จะสอน ควรตั้งชื ่อให้

สอดคล้องมากกว่านี้ ควรเอานวัตกรรมการประสานงานสามภาคส่วนได้หรือไม่ ควรปรับและ

แสดงให้เห็นว่าเครื่องมอืควรชัดเจนมากกว่านี้  ควรกล่าวถึงนวัตกรม และ Digital tools   

7. ทำอย่างไรให้นสิิตเห็น End Product  

8. Curriculum mapping ต้องปรับปรุงภายหลังการปรับชื่อวชิาและเนือ้หาในบางรายวิชาแล้ว 
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รายงานการประชุมวาระพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564  

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
 

รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

รศ.ดร. ศริิพร วัชชวัลคุ ผูท้รงคุณวุฒิ 

รศ.ดร. วีระ  เลิศสมพร ประธานหลักสูตร รปม. 

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 

ผศ.ดร. รักษ์ศร ีเกียรติบุตร กรรมการ 

ผศ.ดร. ฉัตรทิพย์ ไชยฉกรรจ์ กรรมการ 

ดร. ปิยะวด ีโรหติารชุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดร. ณัฐฑรี สินุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ดร. สุธิน ีชุติมากุลทวี อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 2 ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ 

ได้ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้พิจารณาปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 196728 การบริหารงานภาครัฐดิจทิัล  

2. ในการเรียนการสอนขอให้มุ่งเน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทใหเ้ป็นผู้ที่มีความสามารถ

ในเชิงวิพากษ์มากกว่าการเรียนและท่องจำแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ    

3. ในการเรียนการสอนขอให้เพิ่มเติมการเรียนเชิงเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น การบริหารงาน

ภาครัฐเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน เป็นต้น 

4. ขอเสนอเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของนิสิตที่สามารถเลือกทำแบบกลุ่ม

ได้ ซึ่งมีข้อดี คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยตั้งอยู่บนฐานของปัญหาของหน่วยงานเป็นสำคัญ 

(Problem Based)  
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 

Associate Professor Veera Lertsomporn, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   นายวีระ เลิศสมพร 

รหัสประจำตัวประชาชน 3 3015 000xx xxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1304 

089-631-0804 

E-mail    veere.le@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2552  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2542  รัฐศาสตรมหาบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2535  พาณชิยศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ  

วีระ  เลิศสมพร. (2563). ประชาธิปไตยดิจ ิท ัล (Digital Democracy). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. ISBN 9789740339656 

 

ผลงานวิจัย    

พัชรีภรณ์ สืบดี, วีระ เลิศสมพร และรักษ์ศรี เกียรติบุตร. (2563). แนวทางการพัฒนาการจัดการ

เครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา. วารสารสิรนิทรปริทรรศน์, ปีที่ 21, 224-234. 
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วรินยุพา คงสนุ่น, รักษ์ศร ีเกียรติบุตร, วีระ เลิศสมพร. (2562). บทบาทผูน้ำชุมชนในการดำเนินนโยบาย

แก้ไขปัญหาหมอกควันของ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปี 2560. วารสาร

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 10. ฉบับที่ 1. (มกราคม 2562). หนา้ 51-74. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทพิย์ ชัยฉกรรจ์ 

Assistant professor Chatthip Chaichakan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 25099000xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ  1310  

088-870-9550  

Email chatthip.ch@up.ac.th, chatthip.ch@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Doctor of Philosophy in Social Policy (Social Policy) 

University of Edinburgh, UK 

พ.ศ. 2548 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2545 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2(  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ดารารัตน์ คำเป็ง. (2562). “การจัดการการเงินเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน

ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (Financial Management for Integrated Local and Community Welfare 

Provision)”. เชยีงใหม่: คลองช่าง การพิมพ์. 

ผลงานวิจัย 

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ดารารัตน์ คำเป็ง. (2563). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด

นโยบายการกระจายอำนาจ: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร (Public 

participation in decentralization policy making: a comparative study of Thailand and UK)”. 

mailto:chatthip.ch@up.ac.th
mailto:chatthip.ch@gmail
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ใน วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 11 ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563): 

53-76. 

ดารารัตน์ คำเป็ง, ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ไชยันต์ รัชชกูล. (2563). “การสื่อสารทางการเมืองในการ

เลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 ภายใต้ร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (Political Communication in Phayao’s General Election 2019 

under Thailand’s 2017 Constitution)”, ใน วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 16(1): หนา้ 108-128.  

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์. (2561). “แนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือในการจัดสวัสดิการด้าน

การเง ินของจ ั งหว ัดน ่ าน” (Approaches for developing collaboration in in-cash welfare 

provision in Nan). ใน วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 16(2): หนา้ 54-80. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศร ีเกียรติบุตร 

Assistant Professor Raksi Kiattibutra, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   นางรักษ์ศรี  เกียรตบิุตร 

รหัสประจำตัวประชาชน 3 5099 010xx xxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแมก่า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1327 

082-894-5655 

E-mail    raksi.ki@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554  Ph.D. Science of Language (Linguistics for Public Administration) 
     University of Franche-Comté, France 

พ.ศ. 2539  Master of Public Policy and Administration 

Flinders University, South Australia  

พ.ศ. 2537  GraduateDiploma in Public Policy and Administration 

Flinders University, South Australia  

พ.ศ. 2522  ศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษ (วิชาโทบริหารรัฐกิจ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิชาการ  

รักษ์ศรี เกียรติบุตร (2562). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA. วารสารวิทยาลัยสงฆนคร

ลำปาง ที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–สิงหาคม  2562 . 

  

mailto:raksi.ki@up.ac.th
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ผลงานวิจัย  

Raksi Kiattibutra and Bunyarit Sinkhagnam. (2563). A Development Process of No -Burning in 

Agricultural Society :A Success of People’s Participation in Phayao, PEOPLE :International 

Journal of Social Sciences .Volume 6 Issue 2, pp 411-422. 

รักษ์ศรี เกียรติบุตร. (2562). การพัฒนาพฤติกรรมไม่เผาในพื้นที่สุ่มเสี่ยงตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา. 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.* นายวีระ เลิศสมพร 3 3015 000xx xxx  รอง

ศาสตราจารย์ 

รป.ด. 

 

ร.ม. 

พ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

การปกครอง 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

ดุสติ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

90 90 90 90 90 

2.* นางสาวฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ 2 5099 010xx xxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

รป.ม. 

รป.บ. 

Social Policy 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

University of Edinburgh, 

UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

90 90 90 90 90 

3.* นางรักษ์ศรี เกียรตบุิตร 3 5099 010xx xxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

 

M.P.A 

 

Graduate  

Diploma 

ศศ.บ. 

Science of Language 

(Linguistics for  Public 

Administration) 

Public Policy and 

Adminisatation 

Public Policy and 

Administration 

ภาษาอังกฤษ 

University of Franche-

Comte, France 

 

Flinders University, 

Australia 

Flinders University, 

Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

90 90 90 90 90 

 

 

 

        หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ญ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ลำดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถอภปิรายองค์ความรูด้้านการบริหารกิจการ

สาธารณะด้วยทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  

PLO2 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านการบริหารกิจการ

สาธารณะในการออกแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะได้ 

 
 

PLO3 ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร

กิจการสาธารณะบนฐานความรู ้ด ้านการว ิจ ัยและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม  

  

PLO4 ผู ้ เร ียนสามารถเสนอนว ัตกรรมทางการบร ิหารก ิจการ

สาธารณะเพื่อชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 

  

 





   

   

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 มคอ.1 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

๑. ชื่อสาขาวิชา         สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 

๒.๑ ระดับปริญญาโท 

 ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (………………………) 
    รป.ม. (………………………) 
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration (………………….) 
    M.P.A. (………………………) 
    Master of Arts (Public Administration) 
    M.A. (Public Administration) 

๒.๒ ระดับปริญญาเอก  
 ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (………………………) 
    รป.ด. (………………………) 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
    Ph.D. (Public Administration) 
    Doctor of Public Administration (………………………) 
    D.P.A. (………………………) 
 
หมายเหตุ  การเรียกชื่อปริญญาอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนัก 
รู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงาน
ภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 



มคอ.๑ 

 ๒ 

 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต

ภายใตค้วามขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมกีารพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
๔.๒ มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
๔.๓ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์

สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๔.๔ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง  
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์    
บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

๔.๕ มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่กล่าวมาแล้ว การจัด  
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระ      
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้  
 
 
 
๕.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
  ๕.๑.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบ 
        ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
   (๒) สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ทีซ่ับซ้อนเชิงวิชาการ อย่างมีเหตุผล  

     ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ 
     ผลกระทบ 
(๓) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าโดยสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัย 
     ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี 
     ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  



มคอ.๑ 

 ๓ 

 

  ๕.๑.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน 

     ในบริบททางวิชาการ โดยใช้หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  
     โดยค านึงถึงผลกระทบของสังคม 

   (๒) สามารถแสดงความคิดริเริ่มโดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่  
         ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบในส่วนตนและส่วนรวม 
   (๓) มีภาวะผู้น าซ่ึงส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
        ในที่ท างานและชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
 
๕.๒ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)  
  ๕.๒.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) เข้าใจในความรู้และหลักการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
   (๒) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
        และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
        ได้อย่างลึกซึ้ง 
   (๓) เข้าใจแนวทางในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง  
         ผลกระทบจากงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        และการปฏิบัติในการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๕.๒.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) เข้าใจถึงแก่นความรู้ในทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
        และลึกซึ้ง 
 
   (๒) สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        ในประเด็นปัญหาส าคัญท่ีเป็นปัจจุบัน 
   (๓) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ  
        และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติ  
        ที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๕.๓ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
  ๕.๓.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) สามารถใช้ความรู้ แนวคิดทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการวิเคราะห์  
        ปรากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทใหม่ 
   (๒) สามารถสังเคราะหป์รากฏการณ์หรือประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
        โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์แบบเดิมเข้ากับ 
        องค์ความรู้ในบริบทใหม่ 
   (๓) สามารถพัฒนาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ โดยการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
        ด้วยตนเอง เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์  
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  ๕.๓.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถใช้ความรู้ที่มีอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีในการวิเคราะห์ 
        ประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา 
        หรือสร้างนวัตกรรมทางความรู้ได้ 
   (๒) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทั้งจากภายในและ 
        ภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้ง 
   (๓) สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซับซ้อน 
        ทางรัฐประศาสนศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนา 
        ปรับปรุงหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติ  
        และนานาชาติ 
 
๕.๔ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
      (Interpersonal Skills and Responsibility)  
  ๕.๔.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อนและ 
        ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน การวิจัยและการปฏิบัติงาน 
        ในสาขาวิชาชีพของตน 
   (๒) มีทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหา  
       ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือในสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน 
       ประสิทธิภาพในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านการท างานกลุ่ม 

  ๕.๔.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
        ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการแสดงความเห็น 
        เชิงวชิาการและวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้งและสร้างสรรค์ 
   (๒) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเอง ผู้อ่ืนและหน่วยงานของตนเองได้  
        อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๓) สร้างปฏิสัมพันธ์กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าทั้งใน 
        บริบทของการท างานเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
 
๕.๕ มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
  ๕.๕.๑ ระดับปริญญาโท 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพ่ือน ามาใช้ใน 

         การศึกษาคน้คว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหา 

     ในด้านต่างๆได ้
(๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
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     ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ
รายงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

  ๕.๕.๒ ระดับปริญญาเอก 
   (๑) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูง เพ่ือน ามาใช้ 

     ในการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและ 

      เสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาทีเ่จาะลึกในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได ้
   (๒) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 

     บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการ 
     น าเสนอรายงานหรือผลการวิจัยทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
     ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการ  
     ค้นคว้าที่ส าคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

 หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้อง กับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๗.๑ ระดับปริญญาโท  
  ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต       
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
  ๗.๑.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   (๑) แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้      
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
   (๒) แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  ๗.๑.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

 ๗.๒ ระดับปริญญาเอก  
  ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
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  ๗.๒.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด 
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ 
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
   (๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์              
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์           
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
  ๗.๒.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   (๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์          
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   (๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์           
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
 การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็น 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับ 
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ 
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๕ องค์ความรู้ได้แก่ (๑) กลุ่มองค์ความรู้ 
ด้านองค์การและการจัดการ (๒) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (๓) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ (๕) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลัง 
และงบประมาณ โดยขอบเขตและสาระส าคัญของกลุ่มองค์ความรู้ต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ กลุ่มองค์ความรู้ด้านองคก์ารและการจัดการ (Organization and Management) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นขององค์การ 
รูปแบบ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชาขององค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองค์การที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบองค์การ ทั้งนี้  กลุ่มวิชาดังกล่าวยังครอบคลุมถึง 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาองค์การ  เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ   
การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ การควบคุม 
และตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
เป็นต้น 
  ๘.๒ กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
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  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การศึกษา 
และวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ         
การวางแผนและการบริหารโครงการ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ เปน็ตน้ 
  ๘.๓ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การบริหาร 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริการสวัสดิการ นันทนาการและพนักงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารทุนมนุษย์ภาครัฐ การจัดการความขัดแย้ง เป็นต้น 
  ๘.๔ กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง 
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมายมหาชน แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น  
ผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับ          
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสาธารณะแนวใหม่ การจัดท าและการส่งมอบ 
บริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น 
  ๘.๕ กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
การจัดการด้านทรัพยากรด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ การบริหาร 
การเงินขององค์การภาครัฐ การบริหารรายได้ภาครัฐ การบริหารรายจ่ายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง 
ด้านการคลังและงบประมาณ การคลังและงบประมาณท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น 
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

 หมายเหตุ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมกลุ่มความรู้ด้านอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 ในการนี้ แต่ละกลุ่มความรู้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ (ในข้อ ๕) ได้ ดังนี้ 
 ก. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้          
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ท าให้ลดความเสี่ยงภายในองค์การ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม   
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายในองค์การต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหารและการพัฒนา
ตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารองค์การได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการจัดองค์การ การบริหาร 
และการพัฒนาตลอดจนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การแสดงออก ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน า  
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หลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ที่ความซับซ้อนในองค์การ ตลอดจนสามารถที่จะ
น าความรู้ดังกล่าวมาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริหารได ้
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในองค์การ การท าความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล 
ท าให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับเพ่ือนร่วมงาน ปรับตัว เข้ากับสังคมและพัฒนา 
ความเป็นผู้น าได้  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การกับกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสถิติต่างๆ ด้านการบริหารขององค์การมาน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 
 ข. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
และสังคมมากที่สุด จึงจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงผลประโยชน์ 
ที่จะเกิดแก่สาธารณะมากขึ้น 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการมาอธิบาย 
นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบายสาธารณะ อันน าไปสู่การสร้าง 
นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการนโยบาย 
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ 
ของโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การก าหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห์  
ผลกระทบโครงการ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าหลักการดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายและ 
โครงการที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถที่จะน าความรู้ดังกล่าวมาวิจัย         
เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลภายในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาต่อรองในการเลือก 
ทางเลือกนโยบาย ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการในการเจรจาต่อรอง และยกเหตุผลประกอบและ 
แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของสังคม ที่น ามาสู่การก าหนดทางเลือก 
นโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือน าเสนอกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ค. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังนี ้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษที่มคีวามเป็นธรรม การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม การประเมินผล 
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การปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน      
อันจะส่งผลให้น าไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นธรรมต่อไป 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ 
น าหลักการมาใช้ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกระบวนการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง 
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
เข้าใจถึงการบริหารพนักงานสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือปรับตัวในการท างานได้ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา 
ดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ความต้องการขององค์การ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสาร ท าความ
เข้าใจกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 
 
 ง. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในแต่ละด้านดังนี ้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารที่สอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้ 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และ      
รัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ กฎหมาย 
ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ 
ภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว     
ในการท างาน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ปรัชญาการเมือง การบริหารจัดการ ภาครัฐ การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ 
ภายในท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ในการท างาน     
เน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ      
บนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะเน้นถึง     
ด้านการบริหารงานภาครัฐ การจัดท าและการส่งมอบบริการสาธารณะ ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น    
ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนมีทักษะ 
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ในการประสานงานและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถเสนอความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชา
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ 
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอธิบาย 
รวมทั้งเลือกเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
จ. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้       

ในแต่ละด้านดังนี ้
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการคลัง 
และงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ความโปร่งใสทางด้านการคลังและงบประมาณ 
ความเสี่ยงด้านการคลังและงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรม ปฏิบัติงานด้านการคลังและ 
งบประมาณท่ีโปร่งใส และสร้างส านึกในความรับผิดชอบทางด้านการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 ด้านความรู้ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณ 
การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 
ในการท างานและบริหารจัดการระบบการเงินของตัวเองได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะห์งบลงทุน การบริหารรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ท าให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ 
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ 
ทางเลือกทางการคลังและงบประมาณที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับระหว่างประเทศ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กลุ่มวิชาดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียน 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวทางการคลังและงบประมาณต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องตาม  
หลักวิชาการ ตลอดจนรับฟังความเห็นและแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลังแล ะ
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาดังกล่าว 
จะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือน ามาอธิบายสถานการณ์ทางการคลัง  
และงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือที่จะพยากรณ์และน าเสนอทางเลือก 
ทางการคลังบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่สังคมและได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังนี้ 
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  ๙.๑ กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตามกลุ่มสาระวิชา 
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรอบรู้ในศาสตร์ และความสามารถทางวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพในสังคม กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ กลยุทธ์การสอน
ระดับหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 
   ๙.๑.๑ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับก่อนหลัง รวมถึง 
การก าหนดวิชาพื้นฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระส าคัญในหลักสูตร     
รวมไปถึงการสร้างงานวิจัยที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย 
สาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์          
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้        
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   ๙.๑.๒ กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของรายวิชาตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดล าดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียน       
มีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอน และ      
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ทั้งในฐานะผู้รับและผู้น าเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน      
โดยการตั้งค าถาม ให้คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาค าตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ และจ าเป็นต่อการศึกษา 
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน 
ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได้หลายรูปแบบ เช่น 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลอง เป็นต้น 

   ตัวอย่างกลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (๑) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติ 
ไปพร้อมๆ กับการผนึกรวมองค์ความรู้จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะ  
การปฏิบัติงานได้จริง วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 
เป็นต้น 
   (๒) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ 
ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือก 
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่า
การจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
   (๓) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self - Study) เน้นให้ 
ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบ 
แก้ปัญหา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งใช้การเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
   (๔) การสอนแบบ CCPR Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
กับแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย 
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    (๔.๑) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality - Based 
Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้เขียน 
รายงานที่สะท้อนความคิดเห็นของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบกับเพื่อนหรือกับอาจารย์     
จนความคิดเห็นตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อ่ืน 
    (๔.๒) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลงาน และพัฒนาเพื่อให้เกิด 
ความคิดเห็นใหม่ (Creativity - Based Instruction) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากการวิจัย 
(Research - Based Instruction) มุ่งเน้นผู้เรียนสร้างผลงานและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ โดยเริ่ม 
จากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา และใช้กระบวนการวิจัย 
ในการค้นหาค าตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านนโยบายสาธารณะ 
และการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย 
    (๔.๓) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity - Based 
Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตด้านวิชาการ 
วิชาชีพ สิ่งของต่างๆ  
    (๔.๔) การสอนแบบมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Responsibility - Based Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา 
แนวทางการแก้ไข 
   (๕) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) 
เป็นการสอนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่อ งที่ เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถจัดให้มี           
การอภิปราย ในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม       
ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน เช่น การอภิปรายแบบฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุ่มย่อย          
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโต้วาที เป็นต้น 
    (๖) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นการสอนที่ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย          
ให้ผู้เรียน ฝึกท า หรือซักถามไปพร้อมๆ กัน ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสม        
กับวัตถุประสงค ์การสอนรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 
    (๗) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากการเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกล้ เคียง        
ความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการก าหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณ์ท่ีเผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
การท าธุรกิจ เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 

   กล่าวได้ว่า วิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยที่ผู้สอนต้องพิจารณา
บริบทของผู้เรียนและเลือกใช้แนวทางการสอนให้เหมาะสม ซึ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบของการสอนไว้ดังนี้ 

   การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 



มคอ.๑ 

 ๑๓ 

 

   การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
   การสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive) 
   การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

   ภาคสนาม (Field Teaching) 
   การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 

   การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
   การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) Job Training (Including Coaching) 

   การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research - Based instruction) 
   การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Instruction) 
   การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent Study) 

   การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ ์(Learning from Masters / Philosophers) 
   การระดมสมอง (Brain Storming) 
   การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย 

   (Summarization or Presentation of Assignment) 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning) 
   กิจกรรม (Activities) 

  สถาบันอาจก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
พันธกิจในการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
   ๙.๑.๓ ระดับปริญญาโทควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบเน้นกรณีปัญหาและ 
กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การระดมสมอง การสัมมนา การสร้างผลงาน และการใช้งานวิจัยเป็นฐาน 
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสอนมากกว่าการใช้การบรรยายในชั้นเรียน 
   ๙.๑.๔ ระดับปริญญาเอกควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบใช้ปัญหาและการวิจัย 
เป็นฐาน การสัมมนาเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต การสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการแสวงหาความรู้  
ด้วยตนเอง แล้วน ามาสะท้อนผ่านงานวิจัยที่สัมมนาร่วมกันทั้งในและนอกชั้นเรียน 

  ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ซึ่งต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน เทคนิค 
หรือวิธีการสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วน าเสนอต่อผู้สอน และเพ่ือนร่วมห้อง 
การน าเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
จะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสมเ พื่อให้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้      
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง 
  เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นต่ า 
ของแตล่ะรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการก าหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละรายวิชา 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการของผู้เรียน 



มคอ.๑ 

 ๑๔ 

 

  ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
  (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมิน 
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การเขียน 
รายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
  (๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน การวิจัยและน าเสนอด้วยวาจา การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น           
การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกต 
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน         
ที่มอบหมายและการน าเสนอ 
  (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ 
          การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอน          
ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและ 
การประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน 
        การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 
 ๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
          การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลังส าเร็จ
การศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
 
          สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม การทวนสอบ 
อาจจะท าได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการศึกษา 
บรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่ 
เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 



มคอ.๑ 

 ๑๕ 

 

        กลยุทธ์การทวนสอบที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจาก
กระดาษค าตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต/นักศึ กษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้บัณฑิต 
       การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีความร่วมมือ 
ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะ
รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่าน       
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ 
การรับตรงของสถาบัน 

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า  
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบัน โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ การรับตรงของ
สถาบัน 
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

  สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาได้
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน 
การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของ     
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบัน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  

 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส่วน  เป็นไป 
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  
ระดับปริญญาโท 
 ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
   ๑๒.๑.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 

 ๑๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและจ านวน ดังต่อไปนี้ 



มคอ.๑ 

 ๑๖ 

 

   ๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา     
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง         
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๒.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา      
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง   
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
   ๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
   ๑๒.๒.๖ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

 ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจ านวนเป็นไปตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   ๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชา    
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง   
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
   ๑๒.๓.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา     
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่อง    
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 
   ๑๒.๓.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
   ๑๒.๓.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 



มคอ.๑ 

 ๑๗ 

 

      ๑๒.๓.๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้     
ในปัจจุบัน 
      ๑๒.๓.๖ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 
 ปริญญาเอก 
 ๑๒.๑ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
     ๑๒.๑.๑. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาท่ีสัมพันธ์   
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์          
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา   
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๘ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง      
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
     ๑๒.๑.๒ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
และมีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา   
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๓ เรื่อง         
ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  
 ๑๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมคีุณวุฒิและจ านวน ดังต่อไปนี้ 
     ๑๒.๒.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และ 
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขา        
ที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย       
๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     ๑๒.๒.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๔ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
     ๑๒.๒.๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา       

 ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและจ านวน ดังต่อไปนี้ 
     ๑๒.๓.๑ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์        
มีประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ สาขาที่สัมพันธ์ 



มคอ.๑ 

 ๑๘ 

 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๔ เรื่อง ที่มีการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     ๑๒.๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 ๑๒.๔  อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มี  
ประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๑๒.๕ สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๕ คน 
ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และ ๑ ต่อ ๑๐ คน 
ในหลักสูตรที่อาจารย์มีศักยภาพพร้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น หากเป็ น  
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตาม 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ๑ ต่อ ๑๕ คน 
และหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยัง       
ไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๑๒.๖ คณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแขนงใด 
แขนงหนึ่งตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูล International Standard Classification of Education 
(ISCED) ๒๐๑๑ ในข้อ ๓ คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๔ และ ๓๘  
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และรายวิชาในหลักสูตร 

 ๑๒.๗ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจ านวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งใน    
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจ าเป็นของการจัดการศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
     สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 (๑) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 (๓) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืนๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ     
การสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการ 
ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
 (๔) มีสถานที ่อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 (๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 



มคอ.๑ 

 ๑๙ 

 

 (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับ 
ใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานด้านพันธกิจ 
ของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถบรรลุผล          
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้าน 
วิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

 (๒) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้        
การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 

 (๓) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน  
มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 (๔) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 (๕) จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถประกัน 
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานทั่วไป ตามเกณฑ์         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันและหรือตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 (๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 (๓) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  



มคอ.๑ 

 ๒๐ 

 

 (๔) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 (๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 (๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 (๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 (๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 (๙) อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 (๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ หรือ/
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

 (๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร            
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ คะแนนเต็ม ๕.๐ 

 (๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓ .๕           
จากคะแนนเต็ม ๕.๐   

 
 สถาบันอุดมศึกษา อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบัน หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนด 
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ และมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด  
อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 
๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรด าเนินการดังนี้ 
 (๑) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ      
ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  
อย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ    
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือด าเนินการพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชา                 



มคอ.๑ 

 ๒๑ 

 

รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียด 
ของหลักสูตร 
 (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (๒) นั้น  
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ
สถาบัน มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบัน โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร         
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือ 
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 
 (๔) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในรายวิชาต่างๆ อย่างชัดเจน 

  (๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดท า  
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท า   
และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 (๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติหรือให้  
ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่
สภาสถาบันอนุมัตหิรือให้ความเห็นชอบ 
 (๗) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (๕) แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 (๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปี การศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ใน 
การพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และ แก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน ก็สามารถกระท าได ้



มคอ.๑ 

 ๒๒ 

 

 (๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
********************************* 
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