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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ    

หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555 
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   
ภาควชิาสังคมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   ช่ือย่อ :  รป.บ.  
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Public Administration 
   ช่ือย่อ :  B.P.A.  
 
3.  วิชาเอก  
      ไม่มี     
 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี   
5.2 ภาษาที่ใช ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษาไทย  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร   

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2555  
6.2 เริม่ใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อ

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2554 
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  

2555 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2555 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 17  

กุมภาพันธ์  2555 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
2557 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสาํเร็จการศึกษา   
     8.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
     8.2 ปลัดอําเภอ 
     8.3 พนักงานส่วนท้องถิ่น 
     8.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
     8.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     8.6 นักวิชาการ 
     8.7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
 8.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 8.9 นักการเมืองท้องถิ่น 
 8.10 เจ้าหน้าที่บริหารงานยุติธรรม 
 8.11 ตํารวจ 
     8.12 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ 
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9.  ชื่อ  นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ  - สกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสาวศิริลกัษณ์  คัมภิรานนท ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  

พบ.ม.  (การบรหิาร
การเงินการคลัง) 
ร.ม. (การบรหิารรฐักิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 
ร.บ. (การบรหิารรฐักิจ) 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2541 
 

2540 
2551 
2537 

2. นางสาวสปุรีญา  นุ่นเกลี้ยง 
    อาจารย ์
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2549 
 

2543 

3. นางสาวสวุิมล  อิสระธนาชัยกุล 
    อาจารย ์
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2546 
2543 

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

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
 

2548 
5. นางสาวสวุิมล  แซ่ก่อง 
    อาจารย ์
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2553 
 

2548 

 
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร                                   

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
   การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโต     
จากสังคมที่มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต 
เพื่อสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้น
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถในการปรับตัว ก้าวทัน       
การเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการรองรับการพัฒนา     
สู่ความเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนมีความจําเป็นในการเพิ่มโอกาส
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต ซึ่งมีความสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ภาคใต้ในฐานะที่เป็นเขตพัฒนาจะมีเศรษฐกิจพิเศษ   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
   การปรับปรุงหลักสูตรจะคํานึงถึงสภาพปัญหาชุมชนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ อาทิ 

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ความหลากหลายและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมถึง
กระแสการแข่งขันในสังคมปัจจุบันของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศให้เกิดความย่ังยืนและสอดคล้องต่อสภาวการณ์   และเสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  ซึ่งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีบทบาทการเสริมสร้างองค์ความรู้
สมัยใหม่ มีแนวคิดคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมือง และองค์การต่างมีบทบาท
ส่งเสริมบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ สามารถปรับตัวเผชิญกับสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย     
และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแต่ละกลุ่ม ด้วยความเคารพในศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่ดีสู่สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

    ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  ส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตร
จําเป็นต้องเน้นเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเชิงรุกและจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กับสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมตามความ
หลากหลายของพหุสังคม และเพื่อการตอบโจทย์การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมให้ทุกๆ ภาคส่วน  จําเป็นต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบร่วมกัน  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ให้มีศักยภาพและมีความย่ังยืน โดยต้องมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมก่อนที่จะก้าวไปสู่การรับใช้สังคม  เป็นบัณฑิตที่สามารถนําวิชาการมาต่อยอดให้เป็นวิชาชีพ  
เพื่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม
โดยภาพรวม  
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
และวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาองค์กรที่ท้องถิ่น
มีคุณภาพ  เพื่อเป็นที่พึ่งพาของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะความเป็นสังคมพหุสังคมและวัฒนธรรม 
และเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสม  
 ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ และการพัฒนาทางสังคม   
เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการปรับปรุ งหลักสูตรและพันธกิจหลักหนึ่ ง ในสี่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาคือการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งสามารถเป็นทรัพยากรบุคล
ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตกําลังคนของ
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และตอบสนองการปรับตัวของตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
     13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอืน่ 
              โครงสร้างหลักสตูรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
              1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
              2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
              3.  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 2155101    การเมืองการปกครองไทย 
 2155202    การปกครองท้องถิ่นไทย 
 2155303    การเมืองโลก 
  
 13.3  การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ      
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน  ตารางเรียน  ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     1.1  ปรัชญาของหลักสตูร  
       สร้างสมวิทยาการของการบริหารจัดการสาธารณะที่ ดีแบบมุ่งใช้ศาสตร์และศิลป์         
สนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย สร้างสรรค์คุณค่าการอยู่ร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตย เพื่อการจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมบนฐานของสันติวิธี และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมภูมิภาคและโลก 
 
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร   
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการกิจการของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน            
และภาคสังคม  ภายใต้สังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในค่านิยมที่สร้างสรรค์    
และการเปลี่ยนแปลงในสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่น 
       ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและทิศทางของแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์กับการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  หลักสูตรจึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว   
 
 1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
 1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสหวิทยาการ และมีความสามารถในการใช้ศิลปะการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างธรรมาภิบาล 
 1.3.2  ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่นที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารในระดับปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร ท้องถิ่นและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.4 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ยึดมั่นระบบคุณธรรม มีจิตสํานึกต่อ
ส่วนรวม และเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
 1.3.5 ส่งเสริมบัณฑิตให้มีแบบแผนพฤติกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรู้เท่าทัน    
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมภูมิภาคและโลก 
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2.  แผนพัฒนาปรบัปรุง  

 
แผนการพัฒนา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของสกอ. 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ประชุม สัมมนา ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
หลักสูตร 
3 .  ติ ด ต ามคว ามก้ า วหน้ า ข อ ง  
องค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต่อบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร  
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานการประชุม/สัมมนา 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
4 .รายวิ ช าที่ สอดคล้ อ งกับการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม ใ น
ระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก 

2.ส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1.เพิ่ มพูนทั กษะอาจารย์ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
2.กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในรายวิชาที่สามารถสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม 
3.ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็น
ศูนย์กลาง 

1.จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.ผลการประเมินการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติการวิจัย
ภาคสนาม 
3.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
4.จํานวนรายวิชาที่กํ าหนดให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทุกด้าน 

1.พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ และประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
3. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4. มคอ. 5 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
             ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  
 ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์    
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1  การปรบัตัวด้านการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 2.3.2  ความรูแ้ละทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และภาษาไทยค่อนข้างตํ่า 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง

จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
 2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในระหว่าง
เรียน 
 2.4.3  จัดระบบพี่ช่วยน้อง เพื่อแนะนํา ให้คําปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการดําเนินชีวิต 
 2.4.4  สําหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบเข้าภาษาอังกฤษ และภาษาไทยตํ่ากว่า 50  
เปอร์เซ็นต์ จะมีการปรับพ้ืนความรู้และเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทย    
โดยการให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเรียนปรับพื้นฐาน  และจัดอบรมด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนักศึกษา ระดับ/ชั้นป ี
 2555 2556 2557 2558 2559 

ระดับปริญญาตรี      
ช้ันปีที่ 1 40 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 40 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3 - - 40 30 30 
ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 70 100 130 130 

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - - 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
ปีงบประมาณ 

รายละเอยีดรายรับ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
คนละ 8,500 บาท ต่อภาค
การศึกษา  680,000 1,190,000 1,700,000 2,210,000 2,210,000
เ งินอุดหนุนจากรัฐบาล  
คนละ 700 บาทต่อปี 28,000 49,000 70,000 91,000 91,000 

รวมรายรับ 708,000 1,239,000 1,770,000 2,301,000 2,301,000
 

2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วยบาท) 
ปีงบประมาณ 

รายละเอียดรายจ่าย 
2555 2556 2557 2558 2559 

เงินคงคลงั ร้อยละ 20 141,600 247,800 354,000 460,200 460,200 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ40  283,200 495,600 708,000 920,400 920,400 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ร้อยละ 40  283,200 495,600 708,000 920,400 920,400 

รวม 708,000 1,239,000 1,770,000 2,301,000 2,301,000 
จํานวนนักศึกษา 40 70 100 130 130 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน  
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนข้ามมหาวทิยาลัย  
      ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
     3.1  หลักสูตร 
           3.1.1  จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
           3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร  
     โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวม 128 หน่วยกิต  ประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา 
ดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาสังคมศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ   
  เทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า  6 

       
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
  กลุม่วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 
            เฉพาะด้านบังคับ  50 หน่วยกิต 
            เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   35 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ     7 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวชิา 
  รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดังนี้  
 

  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า               30    หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า               12    หน่วยกิต 

                         บังคับเรยีน                     10    หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร * 
Malay for Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ * 
Malay for Communication and Learning Development 
 

2(1-2-3) 

 
 

      เลือกเรียน                                                                2 
      จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน ∗ 
Basic Malay 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
Basic Arabic 
 

2(1-2-3) 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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                   2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข  

Happiness Study 
2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต∗ 
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

                  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์  

Socialization 
 2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม   
Social Management 

 2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ ∗ 
Life Skills and Public Conscious Mind  

 2(1-2-3)  

               4)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               6 หน่วยกิต  
4100101 
 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the  Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ∗ 
Information Technology in Daily Life 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 

                                                 
∗  รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     92 หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น                      ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 

  เฉพาะด้านบังคับ     50 หน่วยกิต 

2155101 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2155106 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

2155107 รัฐธรรมนญูและสถาบันทางการเมือง 
Constitution and Political Institution 

3(3-0-6) 

2155202 การปกครองท้องถิ่นไทย 
Thai Local Government 

3(3-0-6) 

2155208 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร์   
Administrative Laws for Political Scientist                             

3(3-0-6) 

2156101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Jurisprudence   

2(2-0-4) 

2158101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction to Public Administration   

3(3-0-6) 

2158102 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
Public Policy and Planning 

3(3-0-6) 

2158103 ระบบบริหารราชการไทย 
Thai Public Administration System       

3(3-0-6) 

2158104 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ     
Organizational Theory and Administration System of Public 
Organization                                                      

3(3-0-6) 

2158205 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 
Public  Finance and Budgeting  

3(3-0-6) 

2158206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Public Human Resource Administration 

3(3-0-6) 

2158311 การจัดการภาครัฐแนวใหม ่
New Public Management 

3(3-0-6) 
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2158312 การประเมินผลโครงการ 
Project Evaluation 

3(3-0-6) 

2158313 การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ∗ 
Development Administration in Southern Border Provinces 

3(3-0-6) 

2158314 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methodology in Public Administration 

3(2-2-5) 

2158409 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง ∗ 
Peace and Conflict Management 

3(3-0-6) 

 
  เฉพาะด้านเลือก                                ไม่น้อยกว่า            35     หน่วยกิต 

2155110 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   
Introduction to International Relations        

3(3-0-6) 

2155211 ทฤษฎีและปรชัญาการเมือง 
Political Theory and Philosophy                  

3(3-0-6) 

2155212 การบริหารและปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     
Comparative Local Government and Administration 

3(3-0-6) 

2155313 การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศ

อาเซียน ∗ 
Politics, Government and Policy Administration of ASEAN 
Countries 

3(3-0-6) 

2155314 ประชาสังคมและการมีส่วนรว่มภาคประชาชน 
Civil Society and People’s Participation    

3(3-0-6) 

2155315 จริยธรรมและธรรมาภิบาล       
 Ethic and Good Governance 

3(3-0-6) 

2155316 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ 
Marketing in Public Sector  

3(3-0-6) 

2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
Human Rights in Thai Society 

3(3-0-6) 

                                                 
∗ รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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2155417 ความคิดทางการเมืองไทย 
Thai Political Thoughts 

3(3-0-6) 

2156226 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
Law  of Criminal Procedure  

3(3-0-6) 

2156229 กฎหมายลักษณะพยาน 
Law of Evidence  

2(2-0-4) 

2156262 ประมวลกฎหมายอาญา 
Penal Code 

3(3-0-6) 

2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
Local Government Administration 

3(3-0-6) 

2158208 การวางแผน การวิเคราะห์ และการบริหารโครงการ 
Planning, Analysis and Project Management 

3(3-0-6) 

2158209 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 
Public Sector Organizational Behavior and Development 

3(3-0-6) 

2158210 นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ 
Social Policy and Welfare State 

3(3-0-6) 

2158315 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
Work  Efficiency Development 

3(3-0-6) 

2158316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณะ 
Public Management Information System  

3(3-0-6) 

2158317 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ 
Innovation and Change Management for Public Sector  

3(3-0-6) 

2158418 ภาวะผู้นําทางการบริหารภาครัฐ 
Leadership in Administration for Public Sector  

3(3-0-6) 

2158419 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 
Bureaucratic Procedures 

3(3-0-6) 

2158420 การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 
Strategic Planning and Management for Public Sector 

3(3-0-6) 

2158421 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
Performance Management  

3(3-0-6) 
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2158422 ปัญหาชายแดนใต้กับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใต้ ∗ 
Problem and Administration in Southern Border Area 

3(3-0-6) 

2158423 
 

การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
Disaster and Crisis Situation Management 

3(3-0-6) 

2158424 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 

3(1-4-4) 

 
 2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               7   หน่วยกิต 

2158425 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
Preparation for Field Experience in Public Administration 

2(90) 

2158426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                         
Field Experience in Public Administration           

5(450) 

 หรือ  
2158427 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative  Education Preparation 

1(30) 

2158428 สหกิจศึกษา 
Cooperative  Education 

6(600) 

  หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า                 6      หน่วยกิต 
 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
2155106 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
2156101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
2158101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158103 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
รวม 17  หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
2155101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
2155107 รัฐธรรมนญูและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
2158102 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158104 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ
สาธารณะ     3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
2155202 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
2155211 ทฤษฎีและปรชัญาการเมือง 3(3-0-6) 
2156262 ประมวลกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158205 การบริหารการคลังสาธารณะและ
การงบประมาณ 

 
3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
2155208 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
2158206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี   2-3 หน่วยกิต 

รวม 17-18หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
2155314 ประชาสังคมและการมีส่วนรว่ม 

ภาคประชาชน 
3(3-0-6) 

2156226 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158312 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสร ี   2-3 หน่วยกิต 

รวม 17-18หน่วยกิต 
 
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

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

2155313 การเมืองการปกครองและการบริหาร
นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 

3(3-0-6) 

2155315 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
2156229 กฎหมายลักษณะพยาน 2(2-0-4) 
2158311 การจัดการภาครัฐแนวใหม ่ 3(3-0-6) 
2158313 การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ใต้ 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158314 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   2-3 หน่วยกิต 
รวม 19-20หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา(ต่อ) 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

2158409 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
2158419 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2158420 การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 2158421 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 2158424 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(1-4-4) 
 2158425 

 
2158427 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์   หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
 

1(30) 
รวม 16/17 หน่วยกิต

 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 2158426 
 
2158428 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์     หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(600) 
รวม 5/6 หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการ
เตรียมสหกิจศึกษา (2158427) แทนวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
(2158425) และเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา (2158428) แทนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
รัฐประศาสนศาสตร์ (2158426)  
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           3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
                   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
                       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

   
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     2(1-2-3)

 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้

พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวาง
โครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการ
ใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ ์

 

  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้ 2(1-2-3)
 English for Communication and Learning Development  
          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  

อ่าน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าว
ทักทาย  การกล่าวลา  การแนะนําตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2100107 ภาษามลายเูพือ่การสื่อสาร ∗                    2(1-2-3)

 Malay for Communication 
           การใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารในชี วิตประจํา วัน  

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข 
การขอบคุณ การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

  
2100108 ภาษามลายเูพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้∗ 2(1-2-3) 

 Malay for Communication and Learning 
Development 

           พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน  
ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษา
มลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยค  
ที่ไม่ซับซ้อน  

  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย 2(2-0-4)
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัย

ที่ ทํ า ให้การ อ่านและการ เขี ยนคํ า ไทยผิด ไปจากกฎเกณฑ์  
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่าน
และการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

 

  
 
 
 
 
 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
 Development of Speaking and Reading Skills in 

English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนอ
งานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

 

   
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3)
 English for Reading and Writing Development 
           พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความ

งานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นต้น 

  
2100109 ภาษามลายพูืน้ฐาน∗ 2(1-2-3) 

 Basic Malay  
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค

พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวน
ภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 Chinese for Communication    
           การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การ
แนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 

  
 
 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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2100111 ภาษาอาหรบัพื้นฐาน 2(1-2-3)
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไป
ในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

 

   
             1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

2100112 วิทยาการแห่งความสขุ 2(1-2-3) 
 Happiness Study  

           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ งกายและใจ  
การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันการนําหลักคํา
สอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 

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

           ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะ  
ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนทัศน์  การรับรู้ ความงาม   ผ่านภาพ  
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษา
รูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 

  
2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต∗ 2(1-2-3)

 Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้ตลอดชี วิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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 1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
2150101 สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
  Socialization  
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ  
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

  
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4)
 Social Management  
 วิ เคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสู่

กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

 

  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ∗ 2(1-2-3)

 Life Skills and Public Conscious Mind  
 ความหมายและความสํ า คัญของทักษะชี วิต  รวมถึ ง

องค์ประกอบของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ และ
การสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์
อย่างสันติ 

 

   1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
 หลักการและกระบวนการคิด  การให้เหตุผล  เกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี คณิตศาสตร์การเงินและสถิติ
เบ้ืองต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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4100102 วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 2(1-2-3)
 Science for the Quality of Life Development   
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

  
4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจําวัน∗ 2(1-2-3)

 Information Technology in Daily life  
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลัง
ความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ  
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

          2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น                    ไม่น้อยกว่า     92    หน่วยกิต 
         2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น                     ไม่น้อยกว่า     85    หน่วยกิต 

        เฉพาะด้านบังคับ                                       50    หน่วยกิต  
2155101 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
 Thai Politics and Government  
           ประวัติและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย 

สถาบันทางการเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนวิกฤติการณ์ทางการเมือง  
ที่สําคัญในประเทศไทย     

 

  
2155106 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science  
           ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

วิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ สถาบันทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยสังเขป 

 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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2155107 รัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง 3(3-0-6)
 Constitution and Political Institution  
           พัฒนาการ กระบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองรูปแบบของ
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก ปัญหา
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 

 
 

  
2155202 การปกครองทอ้งถิ่นไทย 3(3-0-6)
 Thai Local Government  
           แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการ

ปกครอง และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก  
โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย   ประวัติและพัฒนาการ รูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการ
ปกครองส่วนกลาง  ในแง่อํานาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบต่อ
การพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยใน
ปัจจุบัน 

 

  
2155208 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร์                                      3(3-0-6)
 Administrative Laws for Political Scientist  
          ความหมาย  ลักษณะและสาระสําคัญของกฎหมายปกครอง  

บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง  หลักนิติรัฐ  หลักการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  การจัดองค์กรของรัฐ  การบริการสาธารณะ  
กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ  การกระทําทางปกครอง  ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลักษณะคดีปกครองและพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน  
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2156101 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับกฎหมาย                                  2(2-0-4)
 Introduction to Jurisprudence  
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท  

ความสําคัญ  การจัดทํา  การใช้  การยกเลิก  การตีความ  และ
กระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
และกฎหมายพิจารณาวิธีความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็น
ความรู้เบ้ืองต้น 

 

  
2158101 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
 Introduction to Public  Administration   
          ความหมาย    พัฒนาการ   แนวความคิด   ทฤษฎีและ

ความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานคลังและงบประมาณ  
องค์การและกระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ 

 

  
2158102 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
 Public  Policy and Planning  
           ความหมาย   ความสําคัญ   หลักการ   กระบวนการ  วงจร

ของนโยบายสาธารณะ   อันได้แก่  การกําหนดนโยบาย  การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย  รวมถึงองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย เพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้น และ
ศึกษาในหลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์นโยบาย ตลอดจนการ
วางแผน โดยมุ่งเน้นแผนงานระดับพื้นที่ 

 

  
2158103 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
 Thai Public Administration System  
          ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ 

และวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค  และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
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2158104 ทฤษฎีองค์การและระบบบรหิารองค์การสาธารณะ 3(3-0-6)
 Organizational Theory  and Administration Systems of 

Public Organization 

 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา กระบวนการ วิธีการ
บริหารงานตลอดจนระเบียบวิธีการในการปฏิบัติขององค์การ
สาธารณะ ทั้งที่เป็นระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การภาครัฐ
รูปแบบใหม่ เช่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องค์กรภาคประชาชน  และองค์กรรูปแบบ ใหม่ๆ เป็นต้น โดยศึกษา
ถึงผลท่ีพึงประสงค์และผลที่ไม่พึงประสงค์จากองค์การสาธารณะ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีองค์การเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
ความเหมาะสมระหว่างระบบบริหารกับลักษณะงานขององค์การ
เหล่านั้น 

 

  

2158205 การบริหารการคลงัสาธารณะและการงบประมาณ 3(3-0-6)
 Public Finance and Budgeting   
           ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และ

การงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
คลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ 
หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิค และการวิเคราะห์
งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทยและการบริหาร
การคลังท้องถิ่น 

 

  

2158206 การบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครัฐ 3(3-0-6)
 Public Human Resource Administration 
           ปรัชญา  ความเป็นมา  แนวคิดและนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การวางแผนกําลังคน การกําหนดงานและ
ตําแหน่ง การกําหนดเงินเดือน  และค่าตอบแทน  การสรรหา  
การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่ง 
การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ  
วินัยข้าราชการ  การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 

  
2158311 การจัดการภาครัฐแนวใหม ่ 3(3-0-6)
 New Public Management 
          หลั ก ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รหน่ ว ย ง านภ าค รั ฐ ร่ ว ม สมั ย  

แนวความคิดการปฏิรูประบบราชการ  การปฏิรูประบบราชการใน
ต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  การปรับปรุง
กระบวนการการทํางาน  การบริหารงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  รวมถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน 

  
2158312 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)
 Project Evaluation 
         หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็น

เครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการ
ประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน 
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน เทคนิคของการวิเคราะห์
โครงการ และการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น 

  
2158313 การบริหารการพัฒนาจังหวดัชายแดนใต้∗ 3(3-0-6)

 Development Administration in Southern Border 
Provinces 

 

         หลักการและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา  
บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งให้เกิดความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน การ
นํานโยบายการกระจายอํานาจ และการกระจายความเจริญไปยัง

 

                                                 
∗
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ภูมิภาคและท้องถิ่น  ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการบริหารการพัฒนา
ประเทศและจังหวัดชายแดนใต้  และผลกระทบการบริหารพัฒนาของ
ภาครัฐที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   
2158314 ระเบยีบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์                           3(2-2-5)
 Research Methodology in Public Administration   
         ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

กระบวนการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การแปลผลและการอ่าน
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยในเวที
สาธารณะ และการฝึกปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวม
ไปถึงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยทุกขั้นตอน 

  
2158409 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง∗                                      3(3-0-6)

 Peace and Conflict Management  
           ความหมาย  ประเภท  สาเหตุ และแนวคิดพ้ืนฐานของความ

ขัดแย้ง การตอบสนองต่อความขัดแย้ง ประโยชน์และโทษของความ
ขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย  
การสานเสวนา แนวคิด และบทบาทของสันติวิธีในการจัดการความ
ขัดแย้ง การวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิ ธี  
วิเคราะห์สัมฤทธิผลของกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อแสวงหาแนวทางการ
จัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธีที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
∗
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 เฉพาะดา้นเลอืก                        ไม่น้อยกว่า         35     หน่วยกิต 
2155110 ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to International Relations  
          ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แนวคิด

พื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวแสดงในเวที
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดําเนินนโยบาย  
ต่างประเทศ ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การทหารที่มีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
รวมถึงประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

  
2155211 ทฤษฎีและปรชัญาการเมือง 3(3-0-6)
 Political Theory and Philosophy  
         ที่มา ความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง 

ตลอดจนแนวความคิดของนักคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญา  
และประวัติศาสตร์ ทั้งนักคิดทางการเมืองตะวันตก และตะวันออก 

 

  
2155212 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
 Comparative Local Government and Administration  
          ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครอง

ท้องถิ่น  การกระจายอํานาจทางการเมืองและการบริหารศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อ
การปกครองท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 
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2155313 การเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศ

อาเซียน ∗ 

3(3-0-6)

 Politics, Government and Policy Administration of 
ASEAN Countries 

 

  โครงสร้างและรูปแบบการเมืองการปกครองของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเปรียบเทียบการศึกษากับประเทศไทย เกี่ยวกับ
ที่มาของการใช้อํานาจการบริหารประเทศ  แนวทางความร่วมมือ
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในความสัมพันธ์แบบเครือข่าย 
หรือพหุภาคี  รวมถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จและปัจจัยที่ เป็น
อุปสรรคในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  กฎหม า ย  แ ล ะ ร ะ บบ ก า ร เ มื อ ง  
กลุ่ มผลประโยชน์  และวัฒนธรรมทางการ เมืองที่ มี ผล ต่อ
กระบวนการตัดสินใจในความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซียน  

 

  
2155314 ประชาสงัคมและการมสี่วนรว่มภาคประชาชน                         3(3-0-6)
 Civil Society and People’s Participation  
          ความหมาย   หลักการ   แนวคิดและพัฒนาการของประชา

สังคมทั้งในประเทศไทยและตะวันตก ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดประชา
สังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การเคลื่อนไหวทางสังคมท่ี
เกิดขึ้นต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนบทบาทของภาคประชา
สังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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2155315  จริยธรรมและธรรมาภิบาล                         3(3-0-6)
 Ethic and Good Governance  
         ทฤษฎี   แนวคิด   หลักการ   ที่มาของจริยธรรมและหลัก  

ธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานทางจริยธรรมที่ก่อให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงหลักการ ความสําคัญ ตลอดจนบริบทที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี  
การประยุก ต์ ใช้และผลการใช้แนวคิดในการบริหารงานใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย  โดยเน้นการทําความเข้าใจจาก
มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

  
2155316 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ  3(3-0-6)
 Marketing in Public Sector  
           ความหมายและความสําคัญของการตลาด รัฐกับเอกชน

การตลาดเพื่อสังคม  แนวคิด เครื่องมือและวิธีการด้านการตลาดเพื่อ
การสร้างการรับรู้  การเสนอคุณค่า การโน้มน้าว การสร้างความ
เข้าใจ  การสร้างสัมพันธภาพและการสร้างความพึงพอใจระหว่าง
ภาครัฐผู้จัดหาบริการกับประชาชนผู้รับบริการต่อนโยบายโครงการ
ของรัฐ และการให้บริการสาธารณะ  

 

  
2155405 สิทธิมนุษยชนในสงัคมไทย 3(3-0-6)
 Human Rights in Thai Society  
          ความหมาย แนวคิด หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชน  

พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย สิทธิมนุษยชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน เช่น  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
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2155417 ความคิดทางการเมืองไทย 3(3-0-6)
 Thai Political Thoughts  
          ระบบความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย

จนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อ
ความคิดทางการเมืองไทย  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของไทย  
ตลอดจนแนวความคิดทางการเมืองที่สําคัญๆ ของไทยในสมัยต่างๆ 
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารและวรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนกฎหมาย  
พระราชพิธี ประเพณี และสรุปเปรียบเทียบวิเคราะห์การต่อสู้ขัดแย้ง
กันระหว่างความคิดทางการเมืองต่างๆ ในสังคมไทยปัจจุบัน  

 

  
2156226 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา                                           3(3-0-6)
 Law of Criminal  Procedure   
          ความหมาย เนื้อหา รูปแบบ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์

ตลอดจนข้อยกเว้นของวิธีพิจารณาความอาญา  การดําเนินคดีอาญา
ช้ันเจ้าพนักงาน กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล และการ
บังคับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

   
2156229 กฎหมายลักษณะพยาน                                                    2(2-0-4)
 Law of Evidence   
 
 

         ความหมาย เนื้อหา รูปแบบ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์
ตลอดจนข้อยกเว้นของพยานหลักฐานในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
ดําเนินคดีกับหลักการดําเนินคดีประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คดีอาญาและคดีแพ่ง  หลักเบื้องต้นเกี่ ยวกับพยานหลักฐาน 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนําสืบภาระการพิสูจน์ และการรับฟัง
พยานหลักฐานชนิดต่าง ๆ  และจิตวิทยาคําให้การพยานบุคคล 
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2156262 ประมวลกฎหมายอาญา 3(3-0-6)
 Penal  Code 
         ลักษณะของกฎหมายอาญา  ทฤษฎี ว่าด้วยความรับผิด

ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา  การพยายามกระทําความผิด
ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทําความผิด การกระทําความผิดหลาย
บทหรือหลายกระทง  การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา  
การกําหนดโทษในทางอาญา  และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด  
ลหุโทษ  และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ต้ังแต่ความผิด
เกี่ ยวกับความมั่ นคงแห่ งราชอาณาจักร  ความผิด เกี่ ยวกับ  
การปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจน
ความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด     

  
2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Government Administration  
          กระบวนการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น การดําเนิน

นโยบายท้องถิ่น การบริหารโครงการท้องถิ่น  ทั้งโครงการทางด้าน
เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  วัฒนธ ร รมและสิ่ ง แ วดล้ อม ในท้ อ ง ถิ่ น  
การบริหารงานคลังท้องถิ่น  รวมถึงการบริหารบุคลากรและ
ทรัพยากรมนุษย์ ในท้ อ งถิ่ น  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ  
การให้บริการสาธารณะตามกรอบการจัดทํามาตรฐานบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   
2158208 การวางแผน  การวิเคราะห์ และการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 Planning, Analysis and Project Management  
           หลักการ  พื้นฐานกระบวนการวางแผน ความสัมพันธ์

ระหว่างนโยบาย  แผนและโครงการ  วงจรโครงการ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการทั้ ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
กระบวนการบริหารโครงการ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
โครงการ  โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของ
สังคมไทย 
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2158209 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ                      3(3-0-6) 
 Public Sector Organizational Behavior and 

Development 

 

           พฤติกรรมองค์การ  วิ วัฒนาการ และแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ  อาทิ  วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะผู้นํา 
และศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  ทฤษฎี วิธีการในการ
พัฒนาองค์การ  ทั้งในด้านโครงสร้าง และเทคนิคการบริหาร โดย
เน้นการศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะ และสภาพปัญหาขององค์การ
ภาครัฐ 

 

   
2158210 นโยบายสังคมและสวสัดิการของรัฐ 3(3-0-6) 
 Social Policy and Welfare State  
         ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ น โ ย บ า ย สั ง ค ม  

และสวัสดิการของรัฐ  การวิเคราะห์นโยบายสังคม ปัจจัยที่เอื้อหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการกําหนดนโยบายดังกล่าว การเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่มีผลต่อนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม  แนวโน้ม 
นโยบายสังคมและสวัสดิการในอนาคต  รวมถึงประเด็นนโยบาย
สวัสดิการสังคมที่น่าสนใจ 

 

   
2158315 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6)
 Work Efficiency Development  
          ความหมาย  ขอบเขต  แนวคิด และอุดมการณ์ในการพัฒนา

ตนเอง  บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ  การปรับแต่ง
บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น  ความต้องการของมนุษย์  ค่านิยม  
การสํารวจและการแลกเปลี่ยนค่านิยม  ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการ
ทํางาน  วัฒนธรรมในการทํางาน  การต้ังเป้าประสงค์ของชีวิตและ
การทํางาน  การสํารวจความรู้สึก  ปัญหาอุปสรรค  และวิธีการพิชิต
อุ ปสรรค ในการทํ า ง าน  การสร้ า งความ เชื่ อมั่ น ในตน เอง  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
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2158316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Management Information System   
           แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน  
การปฏิบัติงานการติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ  โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  การปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน 

 

  
2158317 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ 3(3-0-6)
 Innovation and Change Management for Public Sector  
           แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การสร้าง  

องค์ความรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของรัฐ  และการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด  หลักคิด วิธีปฏิบัติ  วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐที่
สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอก
ประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้เทคนิคการบริหารทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ สําหรับการบริหารและการตัดสินใจเพื่อให้องค์กร
ภาครัฐพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ 

 

   
2158418 ภาวะผูน้ําทางการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6)
 Leadership in Administration for Public Sector  
          แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นํา  คุณลักษณะและคุณสมบัติ 

บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นํา ประเภทและที่มาของผู้นํา 
แรงผลักดันที่ทําให้เกิดภาวะผู้นําแบบต่างๆ  องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของการใช้ภาวะผู้นํา การพัฒนาความเป็นผู้นํา การ
ประเมินภาวะผู้นํา และบทบาทของผู้นําภาครัฐในการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพื่อนําไปสู่การบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องบริบททางสังคม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 
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2158419 ระเบยีบปฏิบติัราชการไทย                                                3(3-0-6)
 Bureaucratic Procedures  
            หลักแนวคิด กระบวนการ  และแนวทางทฤษฎีในระเบียบ

ปฏิบัติราชการไทย   ระเบียบว่าด้วยการบริหารและปฏิบัติราชการ
ต่างๆ การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ระเบียบงานสารบรรณ  ระเบียบว่า
ด้วยการบริหารจัดการที่ดี และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
พัสดุ    

 

   
2158420 การวางแผนบริหารเชิงกลยทุธ์ภาครัฐ      3(3-0-6)
 Strategic Planning and Management for Public Sector  
            ความหมาย  ลักษณะสําคัญ  หลักการ   แนวคิดและ

กระบวนการวางแผน วิธีการและกระบวนการในการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การ  
ศึกษาตัวอย่างจากองค์การภาครัฐ เน้นการประยุกต์ใช้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์กับองค์การภาครัฐในรูปแบบ 

 

  
2158421 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
 Performance Management   
          ความหมาย  แนวคิด  หลักการ ความสําคัญในการประเมิน

การปฏิบัติงาน  ลักษณะการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ และเครื่องมือใน
การประเมินการปฏิบัติงานที่มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาใน
การประเมินการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางแก้ไข ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน 
เช่นการประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ เทคนิคการ
กําหนดตัวช้ีวัดหลักของการประเมินการปฏิบัติงาน    
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2158422 ปัญหาชายแดนใต้กับการบรหิารจัดการพืน้ที่ชายแดนใต้ ∗ 3(3-0-6)

 Problem and Administration in Southern Border Area  
           สถานการณ์และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จั งหวัด  

ชายแดนใต้  แนวคิดและแนวทางการจัดการปัญหาชายแดนใต้ในมิติ
กฎหมาย ศาสนา กระบวนการยุติธรรม  วัฒนธรรมชุมชนบนฐาน  
อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น  การน้อมนํายุทธศาสตร์เข้าใจ  เข้าถึง 
และพัฒนา  บทบาทของภาครัฐ  ประชาชน และองค์กรท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และนโยบายการ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ชายแดนใต้ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคม  
นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านการเมืองการปกครอง  
และนโยบายด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้  

 

  
2158423 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ∗ 3(3-0-6)

 Disaster and Crisis Situation Management  
          ระบบการวางแผนของภาครัฐในการจัดการเตรียมการ

ป้องกัน  การเฝ้าระวัง  การเยียวยา  การฟ้ืนฟู  การส่งเสริมและการ
พัฒนาพื้นที่  เหตุการณ์ ชุมชนและองค์การที่อยู่ในสภาพภาวะวิกฤติ  
ภาวะฉุ ก เ ฉิ น   และ ภั ย พิ บั ติ   กา ร เพิ่ ม ขี ด ค ว ามสามา รถ  
ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารองค์กรและสังคม  การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  การปรับตัวของ
องค์กรภาครัฐในสภาพการณ์ที่แปรเปลี่ยน ตลอดจนเครือข่ายการ
จัดการและการเรียนรู้ขององค์กรภาครัฐ และภาคีต่างๆ ในสังคม 
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ   การบรรเทาสาธารณะภัย  การจัดการ
ภาวะวิกฤติ  กรณีศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่น  องค์กร และประเทศ  

 

  
 
 
 

                                                 
∗

 รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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2158424 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                      3(1-4-4)
 Seminar  in  Public Administration 
         ประเด็นปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสังคม

ปัจจุบัน  โดยเน้นสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น และนํามา
ปฏิบัติการสัมมนา  ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

  

  2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7   หน่วยกิต       
2158425 การเตรียมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพรัฐประศาสนศาสตร ์               2(90) 
 Preparation for Field Experience in Public 

Administration 
 

          จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบวิชาชีพตามประเภทของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนา  
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะ  
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  

 

   
2158426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                 5(450) 
 Field Experience in Public Administration  
         ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ  

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ 
ก า ร บ ริ ห า ร ใ น อ ง ค์ ก า ร ม า นํ า เ ส น อ ภ า ย ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

   
2158427 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(30) 
 Cooperative Education Preparation  
         หลักการ  แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์   การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการนําเสนอ  
การเขียนรายงาน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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2158428 สหกิจศึกษา 6(600) 
 Cooperative  Education  
          การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงาน  

ที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 

                    
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี               ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

             ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
ชื่อ  นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

มหาวิทยาลัย ปี 2555 2556 2557 2558 2559 
1. นางสาวศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
 

2540 
 

2551 
2537 

12 12 12 12 12 

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

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2543 

12 12 12 12 12 

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

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
 

2548 

16 16 16 16 16 

5. นางสาวสุวิมล    แซ่ก่อง 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2553 
 

2548 

16 16 16 16 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 

3.2.2 อาจารย์ประจํา 
 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

( ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
ชื่อ  นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

มหาวิทยาลัย ปี 2555 2556 2557 2558 2559 
1. นางสาวศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
 

2540 
 

2551 
2537 

12 12 12 12 12 

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

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
 

2543 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2546 
2543 

12 12 12 12 12 

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

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2551 
 

2548 

16 16 16 16 16 

5. นางสาวสุวิมล    แซ่ก่อง 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2553 
 

2548 

16 16 16 16 16 

6. นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 
 

2540 

12 12 12 12 12 

7. นายฐานนท์   มณีนิล 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
ประกาศนียบัตรวิชาว่า
ความแห่งสภา
ทนายความ 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
 
 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2549 
2543 

 
 

2542 

12 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

12 
 
 

8. นางสาวอารยา  ชินวรโกมล 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

น.ม. (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
 

2541 

12 12 12 12 12 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 มหาวิทยาลัย ปี 

1.ดร.กิตติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2552 
 บธ.ม. (การตลาด) 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
น.บ. (กฎหมาย) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2543 
2528 

2.นายนรินทร์  ฤทธิรงค์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2543 
2522 

3.นายประจวบ  แก้วไกร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

4.นายกิตติ  สุระคําแหง รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การปกครอง) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552 
2523 
2523 

5.พลตํารวจตรีจํารูญ  เด่นอุดม พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
2514 

6.นายวีรพัฒน์  บุณฑริก ว.ศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ว.ศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2545 
2534 

7.นายพงษ์ศักด์ิ  ย่ิงชนม์เจริญ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 
 M.B.A (Business 

Administration) 
ภ.บ.  (เภสัชศาสตร์) 

University of Queensland, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2535 
 

2528 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 การเตรียมการให้บัณฑิตมีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ในทางวิชาการ จรรยาบรรณของ
นักรัฐประศาสนศาสตร์ และการได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ดังนั้น 
หลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานอันเป็นที่
ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่
4 ต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยฝึกที่นักศึกษาสนใจ อันได้แก่ หน่วยงานราชการ            
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเอกชน ฯลฯ    
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

1) มีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ  เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 
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2) มีความสามารถในการเป็นผู้นําและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้
อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์การและสังคม
รอบข้าง 

5) มีความกล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  
6) บูรณาการความรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการทํางานในอนาคต 
7) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  (กรณีฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง  หรือ  
กรณีสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง)  
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย  
    5.1 คําอธบิายโดยย่อ 

การจัดทํารายงานวิจัยของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจัดให้มีขึ้นเพื่อฝึกฝน        
การปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม ซึ่งกําหนดเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการบริหาร กฎหมาย     
และการเมือง ตลอดจนประเด็นสาธารณะทั้งในระดับชาติและชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อ
สังคมและองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การดูแล และเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา       
ทั้งนี้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ต้องทําวิจัยนําส่งรายงานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามเงื่อนไข 
 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

  1)  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
           2)  สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 
 3)  สามารถทาํงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ 
 4)  สามารถทาํงานเป็นทีมหรือปัจเจกบุคคลได้  
 5.3 ช่วงเวลา  
          ภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต  
          3  หน่วยกิต  
 5.5 การเตรียมการ  
 1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาให้คําแนะนํานักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 2) อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
และประมวณผล 
 3) อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา 
 4) นักศึกษานาํเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํารายงานวิจัย 
  2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลการศึกษา หรือผลการวิจัย 
  3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานการวิจัย 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
ก า รอบรม เพิ่ ม เ ติ ม ช้ั น ปี ล ะ  1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
ก า รอบรม เพิ่ ม เ ติ ม ช้ั น ปี ล ะ  1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

3. มีจิตอาสาและจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
อาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ประเมิน 
2. หลักฐานการดําเนินกิจกรรม 

4. มีความรู้ทางทฤษฏีและ
สามารถบู รณาการสู่ ก าร
ปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน
ราชการ  เอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาสหกิจ
ศึกษา 

1. การนําเสนอผลหลังการฝึก
ป ร ะสบก า รณ์ วิ ช า ชี พห รื อ
หลังจากสหกิจศึกษา 
2. รายงานผลการวิจัยที่นําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
2. การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อปฏิบัติ
งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร กฎหมาย การเมืองและ
สังคม 
3 .  นํ าความ รู้ทฤษฎีที่ ไ ด้ รั บ ไป
เผยแพร่ บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น 

3. รายงานผลสรุปการดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการ 

5. มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1. จัดรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นค ว้ า ด้ วยตน เอง ในรายวิ ช า
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

1. รายงานผลสรุปการดําเนิน
กิจกรรมสัมมนา 
2. ผลประเมินการจัดกิจกรรม
สัมมนา 
3. การประเมินจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

2.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

          1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสงัคม 
      2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู้งาน 
   3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 

    5)  รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
    1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย     

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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    2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  (Dialectics)  ในประเด็นวิกฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
    3)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action 
Learning) 
    4)  การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

   5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
   3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

   4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา 

 
 2.1.2 ด้านความรู ้

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้  

   2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการ
ประยุกต์ความรู้ 

   3)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง      

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้   
ตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย การบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ 

ดังนี้ 
   1)  การทดสอบย่อย  

  2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 
   3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
   4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
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 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปญัญา 

  1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
 การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํา
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ และการใช้เกม เป็นต้น  
   2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น 
 1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 

  2)  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา 

 
 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

 2.1.4 . 1  ผลการ เ รี ยน รู้ ด้ า นทั กษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลและ             
ความรับผิดชอบ 
     1)  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
     2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสังคม 
    3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

      2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังนั้น
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม 
     2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
     3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี   
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   1)  การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
  2)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม    
ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

    3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 

   2.1.5.  ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 

    3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

     4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้ 

   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคล   
ที่เกี่ยวข้อง 

 2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง 
และเนื้อหาที่นําเสนอ 
 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต 
และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

 2)  การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
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 3)  การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงาน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
     2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  
   2)  มีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อื่นและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   3)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร และสังคม 
   4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
   5)  ยึดมั่นคุณธรรมและประพฤติตนในกรอบวิชาชีพ  มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 
 6)  ใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิ 
    2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ  
หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมในกระบวนการเรียนการสอน  
   2)  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
   3)  อาจารย์ผู้สอนส่งเสริมการมีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริตผ่านการมอบ
งานการส่งงานและการเข้าช้ันเรียน 
   4)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ
และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
   5)  อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
   2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1)  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
   2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
   3)  ประเมินการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบของนักศึกษาจากการเข้า
ช้ันเรียน การส่งงานและการเข้าร่วมกิจกรรม 
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  2.2.2  ด้านความรู้ 
    2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1)  มีความรอบรู้แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารงานสาธารณะ 
    2)  มีความรอบรู้แนวคิด ทฤษฎีด้านการเมือง การปกครอง 
    3)  มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  การบริหารและการปกครองบ้านเมือง
ของรัฐ และชุมชนท้องถิ่น 
    4)  มีความรอบรู้เกี่ยวกับชุมชน  ประเทศเพื่อนบ้าน และสังคมโลก 
    5)  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามบริบทและสภาพแวดล้อม 
    6)  สามารถส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบเน้น      
สหวิทยาการ 
     7)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในงานและสังคม 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   2)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
   3)  ใช้เทคนิคการสอนที่มีความหลากหลายโดยสามารถประยุกต์และ
ปรับเปลี่ยนการสอนตามเนื้อหาของแต่ละรายวิชา 
   4)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
   5)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ  เอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1)  ประเมินนักศึกษาจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน   
   2)  ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ ความต้ังใจเอาใจใส่
ในการเรียน การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
   3)  การนําเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4)  ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  การมีทักษะประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
   2)  การมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 
   3)  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงวิเคราะห์ 
   4)  สามารถคิดประเด็นต่างๆ อย่างมีหลักเหตุและผล 
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   5)  สามารถคิดประเด็นต่างๆ ในเชิงบูรณาการ และสามารถคิดแก้ปัญหา
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   6)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติงานจริงๆ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
   2)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด  ทั้ ง ในระดับ       
ปัจเจกบุคคลและกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่ม  การนําเสนอรายงานกลุ่มและรายบุคคล เป็นต้น 
    2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  รายงานและการนําเสนองานของนักศึกษา 
   2)  การการตั้งคําถามเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ อภิปรายใน     
ช้ันเรียน 
   3)  การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัด 
   4)  การวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆ ของแต่ละบทเรียนในชั้นเรียน 
 
 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1)  เข้าใจในบทบาทและสถานภาพของตนเองในกลุ่ม  องค์กร และสังคม
   2)  มีความอดทน อดกลั้น และสามารถทํางานเป็นทีม และร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม    
   3)  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 
   4)  มีความเช่ือมั่นในตัวตน และมีภาวะผู้นํา และเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เหมาะสม 
       2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1)  การมอบหมายงานประกอบรายวิชาในการเรียนการสอนและงาน
ภาคสนาม  
    2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานร่วมกันของนักศึกษา 
    3)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกในความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้ 
    4)  สอดแทรกในเรื่องความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเองและสังคมในการ
เรียนการสอน 
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   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    1)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2)  ประเมินความสม่ําเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    3)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
    4)  ประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทของความเป็นผู้นําและผู้ตาม
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   2)  สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะที่หลากหลาย 
   3)  สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
   4)  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  การติดตาม การสืบค้นและวิเคราะห์ นําเสนอรายงานตัวเลขสถิติใน
ประเด็นสําคัญด้านการเมือง  การปกครอง และการบริหารภาครัฐจากสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ทักษะในการสื่อสารและนําเสนอผลงาน 
   2)  ทักษะการนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  ความสามารถในการใช้ทักษะทางสถิติสําหรับการศึกษาและอภิปราย
ผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามท่ีระบุไว้ใน
หมวดที่ 4  ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
  
 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1)  คุณธรรม จริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

  (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และ
สู้งาน 
 (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
  (5) รักและภูมิ ใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2) ความรู้ 
   (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 3)  ทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด   
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
 (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
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 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

  (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

 (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 
 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู้ 
 
 
 
จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
เชาว์
ปัญญา 
จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 
 ข้อ

1 
ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการเขียน 

                 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ              
             สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   
             และพัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูด 
             และการอ่านภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ 
             อ่านและการเขียน 

                 

          ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ความรู้ 
 
 
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ทักษะ
เชาว์
ปัญญา 
จํานวน  
2 ข้อ 

4. ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

 ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  

2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ในชีวิตประจําวัน 

                 

 
         ความรับผิดชอบหลกั ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวด
วิชาเฉพาะด้าน  
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
       1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
   (2)  มีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อื่นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
   (3)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร และสังคม 
   (4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
   (5)  ยึดมั่นคุณธรรมและประพฤติตนในกรอบวิชาชีพ  มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

  (6)  ใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิ 
 2.2.2.  ด้านความรู ้
   (1)  มีความรอบรู้แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารงานสาธารณะ 
   (2)  มีความรอบรู้แนวคิด ทฤษฎีด้านการเมือง การปกครอง 
   (3)  มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  การบริหารและการปกครองบ้านเมืองของรัฐ 
และชุมชนท้องถิ่น 
   (4)  มีความรอบรู้เกี่ยวกับชุมชน  ประเทศเพื่อนบ้าน และสังคมโลก 
   (5)  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามบริบทและสภาพแวดล้อม 
   (6)  สามารถส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบเน้นสหวิทยาการ 
   (7)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในงานและสังคม 
 2.2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  การมีทักษะประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
   (2)  การมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 
   (3)  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงวิเคราะห์ 
   (4)  สามารถคิดประเด็นต่างๆ อย่างมีหลักเหตุและผล 
   (5)  สามารถคิดประเด็นต่างๆ ในเชิงบูรณาการ และสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 
   (6)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติงานจริงๆ 
 2.2.4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1)  เข้าใจในบทบาทและสถานภาพของตนเองในกลุ่ม  องค์กร และสังคม 
   (2)  มีความอดทน อดกล้ัน และสามารถทํางานเป็นทีม และร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม  
   (3)  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
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         (4)  มีความเช่ือมั่นในตัวตน และมีภาวะผู้นํา และเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
 2.2.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
   (2)  สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะที่หลากหลาย 
   (3)  สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
   (4)  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
 
 

จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
 
 

จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                              

2155101 การเมืองการปกครองไทย                            

2155106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                            

2155107 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                            

2155202 การปกครองท้องถิ่นไทย                            

2155208 กฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร์                            

2156101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                            

2158101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์  

                           

2158102 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                            

2158103 ระบบบริหารราชการไทย                            

2158104 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหาร
องค์การสาธารณะ     

                           

2158205 การบริหารการคลังสาธารณะและ
การงบประมาณ 

                           

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้น (ต่อ) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
 
 

จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
 
 

จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2158206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                            

2158311 การจัดการภาครัฐแนวใหม่                            
2158312 การประเมินผลโครงการ                            
2158313 การบริหารการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนใต้ 

                           

2158314 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

                           

2158409 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง                            
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                              
2155110 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เบื้องต้น   
                           

2155211 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง                            
2155212 การบริหารและปกครองท้องถิ่น

เปรียบเทียบ     
                           

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดา้น (ต่อ) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2155313 การเมืองการปกครองและการบริหาร
นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 

                           

2155314 ประชาสั งคมและการมี ส่วนร่วม   
ภาคประชาชน 

                           

2155315 จริยธรรมและธรรมาภิบาล                                  
2155316 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ                             

2155405 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย                            
2155417 ความคิดทางการเมืองไทย                            
2156226 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                            
2156229 กฎหมายลักษณะพยาน                            
2156262 ประมวลกฎหมายอาญา                            

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดา้น (ต่อ) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น                            
2158208 การวางแผน การวิเคราะห์ และการ

บริหารโครงการ 
                           

2158209 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การภาครัฐ 

                           

2158210 นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ                            
2158315 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 
                           

2158316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาธารณะ 

                           

2158317 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร   
การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ 

                           

2158418 ภาวะผู้นําทางการบริหารภาครัฐ                            

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดา้น (ต่อ) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2158419 ระเบียบปฏิบัติราชการไทย                            
2158420 การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ                            
2158421 การจัดการผลการปฏิบัติงาน                            
2158422 ปัญหาชายแดนใต้กับการบริหาร

จัดการพื้นที่ชายแดนใต้ 
                           

2158423 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ                            

2158424 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                            
2158425 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร์                       
                           

2158426 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
รัฐประศาสนศาสตร์                       

                           

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดา้น (ต่อ) 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 6 ข้อ 

2.  ความรู้ 
จํานวน 7 ข้อ  

3.  ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 6 ข้อ 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ข้อ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
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ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ
1 

ข้อ
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ข้อ
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ข้อ
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2158427 การเตรียมสหกิจศึกษา                            
2158428 สหกิจศึกษา                            

 

             ความรับผิดชอบหลัก     o ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน  
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551, ฉบับที่2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่3 พ.ศ. 2554 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  (1)  กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 (2)  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
 (3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบนัการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
  การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัย 
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (1)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
 (2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ          
ในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้นไป 
 (3)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
 (4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ        
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้       
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 (5)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
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3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
     เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

(1)  ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ การสร้างผลงานวิชาการ การทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
    (2)  ฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและการ
ประเมินผล 
 (3)  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ    
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 (1)  ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ทําวิจัย 
  (2)  สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียน       
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  (3)  สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (4)  การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
ที่ต้องเน้นการบูรณาการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  (5)  การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 (1)  สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานภาครัฐและเอกชน 
 (2)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 (3)  ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 (4)  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลกัสูตร   
 (1)  ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี    
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและให้คําแนะนํา 
ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 (3)  มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทําหน้าที่ในการจัดทํา มคอ. 3  ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย 
2. กระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่ 
รู้ มีแนวทางการเรียน
ที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
วิชาชีพ 
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานหลักสูตร
อย่างสมํ่าเสมอ 
5.  การสอนในแต่ละ
รายวิชามีคุณภาพ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
3. จัดให้ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ ผู้ช่วย
สอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
4. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาโท และ/หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปีมีจํานวนคณาจารย์ประจําไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําในทาง
วิชาการ และ/หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพหรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดูงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชา เรียนที่ มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความ 
รู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
2. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา   ประวั ติอาจารย์ ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนา อบรม 
3. จํานวนบุคลากร  ผู้สนับสนุน
การเรียนรู้  และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับการเรียนรู้ 
4. ผลการประเมินโดยนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  แ ล ะ ก า ร  
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง  
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
5.ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก ๆ 2 ปี 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 ทั้งในและต่างประเทศ 

7. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อย ทุก 4 ปี 
8.จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
งบประมาณ  ผลงานทางวิ ช าการทุ กภาค
การศึกษา  เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
9.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
10. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษา ทุกๆ 2 ปี 
8.การติดตามและการประเมินผล
รายวิชาทุกภาคการศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบรหิารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเ่ดิม  
  2.2.1 สถานที ่
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหต ุ

1 ห้องเรียนธรรมดาขนาด 6x8 เมตร 10 ห้อง  
2 ห้องประชุมสัมมนา 1 ห้อง ห้องประชุมอาคาร 20 
3 ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้าน

วิชาการ 
1 ห้อง  

4 ห้องพักอาจารย์และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 

1 ห้อง  

5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง  
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2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
   
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวน 

1 คอมพิวเตอร์สํานักงาน 3 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ขาวดํา 2 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ 1 เครื่อง 
5 โทรทัศน์ส ี 1 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย 5 ตัว 
7 เครื่องบันทึกเสียง 3 ตัว 
8 คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา (โน๊ตบุ้ค) 4 เครื่อง 
9 โปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่อง 
10 ตําราและเอกสารวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 150 เล่ม 
11 แผ่นวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 25 แผ่น 
12 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 ตัว 
13 เครื่องสแกน 1 เครื่อง 
14 เครื่อง visualizer 1 เครื่อง 

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์ขาวดํา 7 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์สี 2 เครื่อง 
4 เครื่อง Visualizer 1 เครื่อง 
5 เครื่อง Copy Printer 1 เครื่อง 
6 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจําห้อง 7 เครื่อง 
8 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 5 เครื่อง 
10 กล้องถ่ายดิจิตอล 3 เครื่อง 
11 กล้องบันทึกภาพ DVD 2 เครื่อง 
12 กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ 1 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวน 
13 เครื่องบันทึกเสียง 5 เครื่อง 
14 เครื่องเล่นวิดิทัศน์ 1 เครื่อง 
15 เครื่องโปรเจกเตอร์ 2 เครื่อง 
16 โทรทัศน์ส ี 1 เครื่อง 

 
2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้าทางวชิาการ 
        สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ

ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก WEBSITE 
http:// yru.ac.th              
  2.2.3.1 เอกสารและตาํรา  
  1) หนังสือ 
  1.1) ภาษาไทย จํานวน   5,081  ช่ือเรื่อง 

 1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน     240   ช่ือเรื่อง 
 รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน 16,368   เล่ม  
 1.3) รายงานการวิจัย จํานวน     263   ช่ือเรื่อง 

        2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
             2.1) ภาษาไทย จํานวน 40 ช่ือเรื่อง  400  เลม่ 
             2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน    6 ช่ือเรื่อง  60  เลม่ 
      3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
            3.1)  ภาษาไทย จํานวน  7 ช่ือเรื่อง 5,040 เล่ม 
             3.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน  1 ช่ือเรื่อง   720 เลม่ 
 2.2.3.2 สื่อผสม  (Multimedia) 

        1)  วีดีทัศน ์ จํานวน 4,200 ช่ือเรื่อง 
                   2)  ซีดี  จํานวน    140 ช่ือเรื่อง 

          2.2.4  ฐานข้อมูลสาํเร็จรปู 
                   ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 4 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
                   1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
  1.1) ฐานข้อมลูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (Net Library)  
  1.2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย  (E-Book.Com)  
  1.3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (Springer Link) 
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                   2) ระบบฐานข้อมูล E-Learning ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
    2.1) ฐานข้อมูลระบบ E-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  (http://           
e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
                   3) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
  3.1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม    
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
  3.2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
   3.3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson Company  
   3.4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ (http://atoz.ebso.com และ 
http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com)    
   3 . 5 )  ฐ า น ข้ อ มู ร ว บ ร ว ม linkเ ข้ า สู่ Webว า ร ส า ร ห รื อ ห นั ง สื อ
(http://www.doaj.org/) 
   3.6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book Review และบทปริทัศน์ 
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
   3.7) ฐานข้อมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิ เลคทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ     
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
  3.8)  ABI/INFORM Complete  รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี และ รัฐประศาสนศาสตร์ 
มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถ
สืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน  (สกอ. 
บอกรับ)  (http://search.proquest.com/autologin) 
  3.9)  Academic Search Premier  เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ 
ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (http://search.ebscohost.com) 
  3.10)  Columbia International Affairs Online  (CIAO)  ทฤษฎีและงานวิจัย
ทางด้านกิจการการต่างประเทศ รวมทั้งแผนที่ ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ใช้ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ สังคม รัฐศาสตร์และการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1991 – ปัจจุบัน  
(http://www.ciaonet.org/) 
  3.11)  Emerald Management e-Journal ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา
ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงิน และการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษาการผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการ
ภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการ
พัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด 
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการ
และประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา  (สกอ. 
บอกรับ)  (http://www.emeraldinsight.com/) 
  3.12)  CRCnetBASE  หนึ่งในสํานักพิมพ์ของ Taylor & Francis ให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารการจัดการ  
และสาขารัฐศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 5,000 รายชื่อ  
ระหว่างปี 1992- มี.ค. 2009 ทั้งหมด 36 Subject Collections  (www. CRCnetBASE.com) 
  3.13)  Ebrary e-Book  หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุม         
ทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ  (Full Text)  แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF     
(www. Ebrary e-Book.com) 
  3.14)  Journal Link  บริการฐานข้อมูลด้านวารสาร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (www.journal.or.th) 
  4) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 10 ฐานข้อมลู ดังนี้  
  4.1)  ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
  4.2)  ฐานข้อมูล Dissertation Full Text วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกจํานวน 3,850 ช่ือเรื่อง ในทุกสาขาวิชา    
(http://ebook.thailid.or.th) 
  4.3)  ProQuest Dissertations and Thesesวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
   4.4)  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสงัเขป Science Citation 
   4.5)  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  
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   4.6)  ฐานข้อมูลห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 
  4.7) ฐานข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
(http://www.trf.or.th) 
   4.8)   ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
   4.9)  ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ห นั ง สื อ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(http://highwire.stanford.edu/) 
   4.10)  ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและ  
ปริญญา เอก  ระ ดับอาจารย์  และวารสารต่ า งประ เทศ  เ กี่ ย วกั บคุณธรรมจริ ย ธ รรม 
(http://www.moralcenter.or.th) 
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจําทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2.4.2 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะช่ อ งท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
เ พื่ อ ส นั บ สนุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพื่อ
การเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมในห้องเรียน
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ 

1. ผลสํารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จําเป็นประจําห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อดิ
จิทัลที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
 2.5 แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
  กําหนดแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ หน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานจังหวัด  สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา  สํานักงานยุติธรรมชุมชนจังหวัด  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  เรือนจํา
จังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัด  ศาลปกครองจังหวัดสงขลา  ศาลจังหวัด เทศบาลเมือง       
เทศบาลนคร ศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค 9 สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สํานักงานจัดหางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด  
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  
  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเภทภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เซฟสกิน จํากัด 
ฝ่ายบุคคล บริษัทยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น  
  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเภทองค์การพัฒนาเอกชน ได้แก่ สมาคมยุวมุสลิม       
แห่งประเทศไทย  สมาคมดาหลา ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดยะลา มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เป็นต้น 
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3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขา         
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพ์ิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงาน 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 
 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สําหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจํากลุ่ม ให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 
 1) มีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตทุกปี 
 2) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมเพื่อนําข้อมูลประกอบการ
วางแผนรับนักศึกษาต่อไป 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

  
    

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   
  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์  
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย์ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
           การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
           การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโยวิธีการวิจัย 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3 ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี  
  (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7) 
  (2 )  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา          
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความจําเป็นในการปรับปรุง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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ผลการศึกษาความจําเปน็ในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์
 

1.  ผลสําเร็จของการใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่งตอบสนองการบริหาร
หลักสูตรที่เน้นระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการวางแผนผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาด แรงงานและชุมชนสังคม  โดยท้ังนี้ สามารถสรุปผลการศึกษา
ความคิดเห็นของ หน่วยที่ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ว่าพึงมีคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์  มีรายละเอียดดังนี้  

1) ด้านคุณภาพงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบงาน  การวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน
ถูกต้องตามขั้นตอน 

2) ด้านปริมาณการทํางาน ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปริมาณงานที่ทํา  ความ
รวดเร็ว ถูกต้อง  

3) ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การตอบสนองต่อคําสั่งของหน่วยงาน   ความเพียรพยามขยัน
อดทน  ความมีมนุษยสัมพันธ์  
 

นอกจากนี้ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้มุ่งให้เกิดผลดังนี้
 ระดับ Output : 

- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดตามแผนการเรียน กล่าวคือ มีบัณฑิต     
ที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดตามแผนการจัดการเรียนการสอน  4 ปี  (จํานวน 8 ภาค
การศึกษา) ซึ่งปีการศึกษา 2552 มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 44  คน  จากบัณฑิตที่คงอยู่ในปี  
4  จํานวน 61  คนคิดเป็นร้อยละ 72.13   

- จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําภายหลังสําเร็จการศึกษา กล่าวคือ มีบัณฑิตที่สําเร็จและมีงานทํา      
มีรายได้  จํานวน  40  คนจากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91   

ระดับ  Outcome  :  
- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วไปทํางานต่างๆอันเกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมส่วนรวม 

กล่าวคือ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทําในหน่วยงานราชการ จํานวน 21 คน สถานศึกษา 
จํานวน 5 คน  NGO  จํานวน 2 คน  และหน่วยงานเอกชนและเจ้าของธุรกิจ จํานวน  9 คน        
และทํางานส่วนตัว/อิสระ จํานวน  3  คน รวมเป็น 40 คน  ดังนั้น จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
แล้วไปทํางานต่างๆอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม คิดเป็น 37 คน      
จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วไปทํางานต่างๆ จํานวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  
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    - มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วได้รางวัลหรือทําประโยชน์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หลักสูตร 
กล่าวคือ นักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านมาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลและมีผลงาน ดังนี้  
  1) ได้รางวัลชมเชยนักศึกษาดีเด่นพระราชทานของ สกอ. 
   2)  ได้รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 3) เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างกระบวนการ Inter Face ของกระทรวง  
การต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย   
 4) เป็นนากยกองค์การบริหารนักศึกษา  
 5) เป็นนายกสโมสรคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 6) จัดต้ังชมรมเรารักประชาธิปไตย  
 7) จัดต้ังชมรมเพื่อนอาสา  
 
2.  ปัญหาและข้อบกพร่อง 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อบกพร่องหลักสูตรและ     
การจัดการเรียนการสอนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 อาจารย์ในหลักสูตร 
 กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการจัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อรวบรวม
สภาพปัญหา /ข้อบกพร่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ว่า  
 1) เอกสารหนังสือตําราในรายวิชาเนื้อหา ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก จะมีจํานวนค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับวิชาต่างๆ ในสาขาอื่นๆ ทําให้เป็นอุปสรรคในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2) กิจกรรมการเรียนการสอนภาคสนามในรายวิชาต่างๆ ถูกเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ความ  
ไม่สงบ จึงเป็นอุปสรรคในการจัดการสอนเสริมหลักสูตรที่ไปลงภาคสนาม เพราะเกี่ยวข้องกับ     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 3) อาจารย์ในหลักสูตรมีภารกิจการสอนหลายวิชาในหลักสูตรต่างๆ เช่น สังคมศึกษา นิติศาสตร์  
และรัฐประศาสนศาสตร์ แต่เป็นอุปสรรคที่ยังไม่ได้กรอบอัตราตําแหน่งพนักงานราชการ ทําให้อาจ
เกิดการขาดแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคลากรมาเป็นอาจารย์ในหลักสูตรได้  
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและศิษย์เก่าในหลักสูตร 
 กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ประเมินปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินในประเด็นสภาพปัญหาและข้อบกพร่อง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  
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ลําดับ ประเดน็ข้อปญัหา / ข้อบกพร่อง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การ

ปรับปรุงหลักสูตร 

1 มีจํานวนรายวิชาน้อยที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ชายแดนใต้   

- กําหนดรายวิชาใหม่ที่สะท้อน
ความเป็นอัตลักษณ์ ของพื้นที่
ชายแดนใต้   

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นค้นคว้าทํา
รายงานทําให้การเรียนในห้องไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  

- ปรั บแผนการสอนในบาง
รายวิชาให้มีกิจกรรมภาคสนาม
เพิ่มขึ้น 

3 การจั ด กิ จกรรม เสริ มหลั กสู ต รที่ มุ่ ง ให้ นั กศึ กษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ยังไม่
ชัดเจน ขาดระบบการติดตามและวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม  

- ปรับการจัดทําโครงการใน
งบประมาณที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ให้เน้นเป้าหมายตามเกณฑ์ 

4 การจัดกิจกรรม / โครงการฝึกทักษะมีลักษณะเป็น  
แบบบังคับ ไม่เปิดอิสระให้นักศึกษาเท่าที่ควร  

- สอดแทรกกิจกรรมการสอนให้
เปิดโอกาสให้นักศึกษากําหนด
หัวข้อ/ประเด็น/ ทักษะที่สนใจ
เอง 

5 นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึกในการใฝ่เรียนรู้ ซึ่งคล้ายๆ
กับภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด 

- กระตุ้นการพัฒนานักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่ายอาสา  ค่ายเรียนรู้ 

6 ลักษณะวิชาต่างๆ ของสาขามีความยากที่จะศึกษาทําความ
เข้าใจเอง  

-ควรตั้งกลุ่มกิจกรรมวิชาการ 
แต่ละห้องเพื่อช่วยเหลือและ
สอนเนื้อหา 

7 รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่หลากหลายและ
ไม่ตอบสนองต่อการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ ให้มี
การบูณาการกับพันธกิจอื่นๆ   

-เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ทํ า
โครงการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม  

 
   นอกจากนี้ กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ยังได้ศึกษาคุณลักษณะที่    
พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อนํามาเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน   
การสอน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  
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  ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยภาพรวมมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.1544)  สามารถ
อธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้  
  ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 4.2484)  หากพิจารณา
องค์ประกอบการวัดของแต่ละตัวแปร เรียงตามลําดับได้ดังนี้คือ ความซื่อสัตย์ สุจริตให้  (อยู่ในTQF 
ข้อ 1.2)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.3724)  รองลงมาคือ มีวินัย (อยู่ในTQF ข้อ 1.2) (ค่าเฉลี่ย = 
4.3310) เคารพสิทธิของผู้อื่น (อยู่ในTQF ข้อ 1.3) (ค่าเฉลี่ย = 4.3103) เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์  (อยู่ในTQF ข้อ 1.3) (ค่าเฉลี่ย = 4.3034) ความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง (อยู่ใน
TQF ข้อ 1.2) (ค่าเฉลี่ย = 4.2966)  ความรับผิดชอบต่อสังคม (อยู่ในTQF ข้อ1.2) และมีจิตอาสา  
(อยู่ในTQF ข้อ 1.4) (ค่าเฉลี่ย = 4.2828)  ความรับผิดชอบต่อตนเอง (อยู่ในTQF ข้อ 1.2) (ค่าเฉลี่ย 
= 4.2345)  ยึดมั่นคุณธรรมและประพฤติตนในกรอบวิชาชีพ (อยู่ในTQF ข้อ 1.5)  และใฝ่เรียนรู้    
(อยู่ในTQF ข้อ 1.2)  (ค่าเฉลี่ย = 4.2276)   ตรงต่อเวลา (อยู่ในTQF ข้อ 1.2) (ค่าเฉลี่ย = 4.2207) 
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร และสังคม (อยู่ในTQF ข้อ 1.1) (ค่าเฉลี่ย 
= 4.2000)  ความตระหนักในสิทธิของตนเอง (อยู่ในTQF ข้อ 1.2)  (ค่าเฉลี่ย = 4.1875) มีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพ (อยู่ในTQF ข้อ 1.4) (ค่าเฉลี่ย = 4.1862) การมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิ (อยู่ในTQF ข้อ 1.5) 
(ค่าเฉลี่ย = 4.1655) รับฟังความเห็นของผู้อื่น (อยู่ในTQF ข้อ 1.3) (ค่าเฉลี่ย = 4.1448)   ตามลําดับ     
  ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.0079) หากพิจารณาองค์ประกอบการวัดของ
แต่ละตัวแปร เรียงตามลําดับได้ดังนี้คือมีความรอบรู้แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารงาน สาธารณะมาก
ที่สุด (อยู่ในTQF ข้อ 2.5) (ค่าเฉลี่ย = 4.0690) รองลงมาคือ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามบริบท
และสภาพแวดล้อม (อยู่ในTQF ข้อ 2.2) (ค่าเฉลี่ย = 4.0345)  มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย     
การบริหารและการปกครองบ้านเมืองของรัฐ และชุมชนท้องถิ่น (อยู่ในTQF ข้อ 2.5) (ค่าเฉลี่ย = 
4.0276) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในงานและสังคม (อยู่ในTQF ข้อ 2.4) (ค่าเฉลี่ย = 
4.0207) สามารถส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบเน้นสหวิทยาการ (อยู่ในTQF 
ข้อ 2.3)  (ค่าเฉลี่ย = 4.0069) มีความรอบรู้แนวคิดทฤษฎีด้านการเมืองการปกครอง (อยู่ในTQF   
ข้อ 2.5) (ค่าเฉลี่ย = 3.9862) และมีความรอบรู้เกี่ยวกับชุมชน  ประเทศเพื่อนบ้าน และสังคมโลก 
(อยู่ในTQF ข้อ 2.5) (ค่าเฉลี่ย = 3.9103) ตามลําดับ 
 ด้านทักษะเชาว์ปัญญาอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.0660) หากพิจารณาองค์ประกอบ
การวัดของแต่ละตัวแปร เรียงตามลําดับได้ดังนี้คือ  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ
มาใช้ปฏิบัติงานจริง ๆ มากที่สุด (อยู่ในTQF ข้อ 3.3)  (ค่าเฉลี่ย = 4.0966) รองลงมาคือ การมีทักษะ
ประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ (อยู่ในTQF ข้อ 3.1) (ค่าเฉลี่ย = 4.0828)  สามารถคิดประเด็น
ต่างๆ อย่างมีหลักเหตุและผล  (อยู่ในTQF ข้อ 3.2)  (ค่าเฉลี่ย = 4.0690) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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และคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถคิดประเด็นต่างๆ ในเชิงบูรณการ (อยู่ในTQF ข้อ 3.13)   (ค่าเฉลี่ย 
= 4.0621)  การมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ (อยู่ในTQF ข้อ 3.2)   (ค่าเฉลี่ย = 4.0483)  
สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์  (อยู่ในTQF ข้อ 3.3)   (ค่าเฉลี่ย = 4.0414)  ตามลําดับ   
 ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 
= 4.2433)  หากพิจารณาองค์ประกอบการวัดของแต่ละตัวแปร เรียงตามลําดับได้ดังนี้คือ         
ความอดทน และอดกลั้นมากที่สุด  (อยู่ในTQF ข้อ 4.1)  (ค่าเฉลี่ย = 4.5655)   รองลงมาคือ 
สามารถทํางานเป็นทีมและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (อยู่ในTQF ข้อ 4.4)  (ค่าเฉลี่ย = 4.2690)   
สามารถปรับตัวเข้าในสังคมได้ (อยู่ในTQF ข้อ 4.1)  (ค่าเฉล่ีย = 4.2552)   มีภาวะผู้นําและเป็น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม (อยู่ในTQF ข้อ 4.3)  (ค่าเฉลี่ย = 4.2069) ความเช่ือมั่นในตัวตน       
(อยู่ในTQF ข้อ 4.2)  (ค่าเฉลี่ย = 4.1517)   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม (อยู่ในTQF             
ข้อ 4.5)   (ค่าเฉลี่ย = 4.1448)  และเข้าใจในบทบาทและสถานภาพของตนเองในกลุ่ม องค์กรและ
สังคม  (อยู่ในTQF ข้อ 4.2)  (ค่าเฉลี่ย = 4.1103)  ตามลําดับ 
 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ
มาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.0345)  หากพิจารณาองค์ประกอบการวัดของแต่ละตัวแปร เรียงตามลําดับได้
ดังนี้คือ  สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(อยู่ในTQF ข้อ 5.4)  (ค่าเฉลี่ย = 4.0897)  สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะที่หลากหลาย (อยู่ในTQF ข้อ 5.2) (ค่าเฉลี่ย = 4.0828)  สามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (อยู่ในTQF ข้อ 5.5)  (ค่าเฉล่ีย = 4.0694)  
และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (อยู่ในTQF ข้อ 5.1) 
(ค่าเฉลี่ย = 3.8966)  ตามลําดับ 
 
3.  ความต้องการของท้องถิน่ /ตลาดแรงงาน 
 ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของตลาดแรงงาน พิจารณาได้จาก   
 1) กระแสทิศทางการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปิดกรอบอัตรา
ตําแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างตาม
ภารกิจ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ เช่น เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์  นักพัฒนาชุมขน พี่เลี้ยง
ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ  
      2) แนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้       
ดูได้จากโครงการที่มาลงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลให้มีการจ้างบัณฑิตเข้ามาทํางานใน
โครงการต่างๆ เช่น บัณฑิตอาสา   
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 3) การเปิดกรอบอัตราจ้างของหน่วยงานราชการแบบกรณีพิเศษ  เช่น ตํารวจ  ทหาร อาสาสมัคร
รักษาดินแดน ปลัดอําเภอ  เจ้าพนักงานปกครอง  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
     4) ค่านิยมประกอบอาชีพนักการเมืองท้องถิ่น เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นําชุมชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ตลอดจนการ
รับราชการทั่วไป  
     5) ตัวชี้วัดความต้องการบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของตลาดแรงงานคือจํานวนอัตราที่มี
การเปิดรับสมัครในตําแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหาร 
สังคมศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนในโครงการต่างๆ ที่มาลงในพื้นที่ของหน่วยงาน
ราชการและอื่นๆ  เช่น  ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ว่าการอําเภอ สํานักงาน
แรงงานจังหวัด  NGO รวมทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือโครงการแก้ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น   
 
4.  อัตลักษณ ์/ จุดเด่นของหลักสูตร 
 กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทําหลักสูตรให้มีอัตลกัษณ์ คือ  
 1)  มีรายวิชาที่สะท้อนอัตลกัษณ์ในพื้นทีแ่ละสอคล้องกับปรัชญาหลักสตูร เช่น  
  - วิชาสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 
  - วิชาการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  
 - วิชาการเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 - วิชาปัญหาชายแดนใต้กับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใต้ 
 2)  มีรายวิชาทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เช่น  
  - วิชาการเมืองการปกครองและการบริหารนโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 
  - วิชาการจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
    
 กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทําหลักสูตรให้มีลักษณะจุดเด่น ดังนี้   
 1) หลักสูตรมี 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มวิชา
นิติศาสตร์ มีผลให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับความรู้วิชาการที่รอบด้านเข้มข้นครอบคลุมวิชาต่างๆ  
 2) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สะท้อนจากการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะทหาร ตํารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยแผนการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนในกลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพ  (วิชาสหกิจศึกษา หรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์)         
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์สกอ.  
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  สรุปได้ว่า การศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ได้มุ่งนําผลการศึกษา         
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทําการสํารวจความคิดเห็นซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล 
จํานวน 145 คน แยกเป็นผู้ชาย 77 คน ผู้หญิง 68 คน โดยเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 51 คน ผู้ใช้บัณฑิต 
6 คน ศิษย์เก่า 9 คน ประชาชนทั่วไป 9 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 71 คน ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังตาราง   
 

 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นกัศึกษาปัจจุบนั 
เก่ียวกับคุณลกัษณะ ที่พึงประสงค์ของบณัฑิตหลักสูตร       

รัฐประศาสนศาสตร ์

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1. มีวินัย 4.3310 .83379 มาก 
2. ตรงต่อเวลา 4.2207 1.01700 มาก 
3. ความซื่อสัตย์ สุจริต 4.3724 .83287 มาก 
4. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.2345 .88986 มาก 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม   4.2828 .87958 มาก 
6. ความตระหนักในสิทธิของตนเอง 4.1875 .93096 มาก 
7. ความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง 4.2966 .78284 มาก 
8. เคารพสิทธิของผู้อื่น 4.3103 .86215 มาก 
9. รับฟังความเห็นของผู้อื่น 4.1448 .94999 มาก 
10. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร และ

สังคม 4.2000 .89443 มาก 
11. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.1862 .79919 มาก 
12. ยึดมั่นคุณธรรมและประพฤติตนในกรอบวิชาชีพ 4.2276 .84775 มาก 
13. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 4.3034 .81073 มาก 
14. มีจิตอาสา 4.2828 .81397 มาก 
15. การมุ่งมั่นผลสมัฤทธ์ิ 4.1655 .80807 มาก 
16. ใฝ่เรียนรู ้ 4.2276 .84775 มาก 

  4.2484 .69858 มาก 

ด้านความรู ้    
17. มีความรอบรู้แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารงาน สาธารณะ  4.0690 .93285 มาก 
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ตาราง  (ต่อ) 
 
 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นกัศึกษาปัจจุบนั 

เก่ียวกับคุณลกัษณะ ที่พึงประสงค์ของบณัฑิตหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร ์

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

18. มีความรอบรู้แนวคิดทฤษฎีด้านการเมืองการปกครอง 3.9862 .92034 มาก 
19. มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบริหารและการปกครอง

บ้านเมืองของรัฐและชุมชนทอ้งถิ่น   4.0276 .84117 มาก 
20. มีความรอบรู้เกี่ยวกับชุมชน  ประเทศเพื่อนบ้าน และสังคมโลก  3.9103 .86536 มาก 
21. สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามบริบทและสภาพแวดล้อม 4.0345 .83677 มาก 
22. สามารถส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบ

เน้นสหวิทยาการ 4.0069 .84571 มาก 
23. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในงานและสังคม  4.0207 .90882 มาก 

 4.0079 .69064 มาก 

ด้านทักษะเชาว์ปัญญา    
24. การมีทักษะประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 4.0828 .79498 มาก 
25. การมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 4.0483 .79347 มาก 
26. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงวิเคราะห์ 4.0621 .82681 มาก 
27. สามารถคิดประเด็นต่างๆ อย่างมีหลักเหตุและผล 4.0690 .83878 มาก 
28. สามารถคิดประเด็นต่างๆ ในเชิงบูรณการ 4.0621 .86779 มาก 
29. สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 4.0414 .91193 มาก 
30. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎี และปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติงาน

จริง ๆ  4.0966 .91533 มาก 

  4.0660 .71031 มาก 

ด้านทักษะการปฏิสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ    
31. เข้าใจในบทบาทและสถานภาพของตนเองในกลุ่ม องค์กรและ

สังคม  4.1103 .80032 มาก 
32. ความอดทน และอดกลั้น 4.5655 4.21771 มาก 
33. สามารถปรับตัวเข้าในสังคมได้  4.2552 .85618 มาก 
34. มีภาวะผู้นําและเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 4.2069 .83247 มาก 
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ตาราง  (ต่อ) 
 
 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นกัศึกษาปัจจุบนั 

เก่ียวกับคุณลกัษณะ ที่พึงประสงค์ของบณัฑิตหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร ์

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

35. สามารถทํางานเป็นทีมและรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 4.2690 .70961 มาก 
36. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.1448 .76357 มาก 
37. ความเชื่อมั่นในตัวตน 4.1517 .95983 มาก 

  4.2433 .89232 มาก 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
38. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3.8966 .87974 มาก 
39. สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและทักษะที่หลากหลาย  4.0828 .80367 มาก 
40. สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอข้อมูลและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  4.0897 .84094 มาก 
41. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4.0694 .82490 มาก 

  4.0345 .74163 มาก 

รวม 4.1544 .62671 มาก 
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ภาคผนวก  ข 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสตูร 
 
 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ .ศ . 2550        

เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1. ชื่อหลักสูตร 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
            Bachelor of Public Administration 
ชื่อย่อ    รป.บ.   
 B.P.A. 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
            Bachelor of Public Administration 
ชื่อย่อ     รป.บ.  
            B.P.A. 

 
คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
        สร้างสมวิทยาการของการบริหารจัดการ
สาธารณะแบบมุ่งใช้ศาสตร์และศิลป์  สนองความ
ต้องการของสังคมท้องถิ่น  และสร้างสรรค์คุณค่าท่ี
รู้เท่าทันสังคมโลก 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    สร้างสมวิทยาการของการบริหารจัดการ

สาธารณะที่ดีแบบมุ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ สนองความ
ต้ อ ง ก า รขอ ง สั ง คมท้ อ ง ถิ่ น บนพื้ น ฐ านค ว าม
หลากหลาย  สรา้งสรรค์คุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตย เพื่อการจัดการความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมบนฐานของสันติวิธี และรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมภูมิภาคและโลก 

 
ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสหวิทยาการต่างๆ 
และมีความสามารถในการใช้ศิลปะการบริหาร
จัดการงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
     2) ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ เ ป็ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น  
รัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับ
ปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน     
     3) ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กรและสังคม 
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 
     4) พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ
ให้ยึดม่ันระบบคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสหวิทยาการ และมี
ความสามารถในการใช้ศิลปะการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างธรรมาภิบาล 
     2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ท่ีมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารในระดับ
ป ฏิบั ติ ก า รขององค์ กร /หน่ วยงานภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 
     3) ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง องค์กร ท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4) พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้
ยึดม่ันระบบคุณธรรม มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม และ
เ ล็ ง เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใ น สั ง ค ม
ประชาธิปไตย 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

      5) ส่งเสริมบัณฑิตให้มีแบบแผนพฤติกรรมที่
มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมีสติปัญญา รู้เท่าทัน
สังคมโลก 

    5) ส่งเสริมบัณฑิตให้มีแบบแผนพฤติกรรมท่ีมุ่งมั่น
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมภูมิภาคและโลก 
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบแบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

   
คงเดิม 

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต   

6. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต   

 
ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
      31 หน่วยกิต   ประกอบด้วย 

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

  (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     7.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

       ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต แบ่งเป็น   
            - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  84  หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
8  หน่วยกิต 
     7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
           ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี                        6 หน่วยกิต 

      
 
    7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

     ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต                    
          - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  85 
หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์   
วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

1.ปรับปรุง
ชื่อหมวด
วิชา 
2.ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

8. รายวิชา 
    8.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  

      31 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 
ดังนี้ 

     8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ดังนี้ 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1    2(2-0-4) 
2104102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2     2(2-0-4) 
2105103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (2-0-4)    
2105104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (2-0-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 
      8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า                                12   หน่วยกิต 
              บังคับ                  10  หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    
                                                    2(1-2-3) 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   
             พัฒนาการเรียนรู้                   2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร        2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                   2(1-2-3) 
                   

                   
             เลือก ไม่น้อยกว่า              2  หน่วยกิต   
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย            
                                                    2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ                       2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                      2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2–3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน              2(1-2–3) 

1.ปรับปรุง
จํานวน 
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง
ชื่อ
รายวิชา 
3.ปรับปรุง
รหัส
รายวิชา 
4.เพิ่ม
รายวิชา
ใหม่และ
ปรับ
รายวิชา
ออก 
5.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน 
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
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8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
8 หน่วยกิต ดังนี้ 
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต                2(2-0-4) 
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต             2(2-0-4) 
2150101 การคิดและการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
 

8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   
6  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2150102 วิถีไทย                              2(2-0-4)
2150203 วิถีโลก                              2(2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             2(2-0-4)

8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ         2(2-0-4) 
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ              2(1-2-3)
 
 
    8.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 จํานวนหน่วยกิต  92  หน่วยกิต 

   8.2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  84  หน่วยกิต 
                 1)  วิชาบังคับ      51  หน่วยกิต       
2155101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์          
                                                  3(3-0-6)  
2155102   การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6)  
2155103   รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง   3(3-0-6)  
               การเมือง                                     
2155205   การปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0-6)
2156101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
                                                   3(3-0-6)
2156203   กฎหมายปกครอง               3(3-0-6)  
2158101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ        3(3-0-6)
               รัฐประศาสนศาสตร์                      

8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต  
 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข            2(1-2–3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                     2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
                                                   2(1-2–3) 

 
8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต  

2150101 สังคมภิวัตน์                           2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม                2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3)

 
8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                                 6  หน่วยกิต  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    2(1-2–3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                                                   2(1-2–3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
                                                   2(1-2–3) 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

     8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       
ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต   

              1) เฉพาะด้านบังคับ    50 หน่วยกิต
2155106  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์             
                                                    3(3-0-6)   
2155101  การเมืองการปกครองไทย        3(3-0-6)   
2155107  รัฐธรรมนูญและสถาบัน           3(3-0-6) 
              ทางการเมือง                                    
2155202  การปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
2156101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 
 
2155208  กฎหมายปกครองสําหรับ          3(3-0-6)
              สําหรับนักรัฐศาสตร์                            
2158101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  
                                                     3(3-0-6)
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2158102   นโยบายสาธารณะและการวางแผน   
                                                   3(3-0-6)
2158103    ระบบบริหารราชการไทย     3(3-0-6)  
2158104    ทฤษฎีองค์การและระบบบริหาร 
                องค์การสาธารณะ             3(3-0-6)
2158206    การบริหารงานคลังและงบประมาณ   
                                                   3(3-0-6)
2158301    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
                                       3(3-0-6) 
2158310     การจัดการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6) 
2158311     การประเมินผลโครงการ     3(3-0-6)
2158312     ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
                 รัฐประศาสนศาสตร์          3(3-0-6)  
2158420     การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์   
                                                  3(3-0-6)  
2158421     การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ 
                 ประกันคุณภาพ               3(3-0-6)
                                            
                2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 
2155104    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  
                                                  3(3-0-6)  
2155206    ปรัชญาการเมือง               3(3-0-6)
2155207    การบริหารและปกครองท้องถิ่น    
                เปรียบเทียบ                    3(3-0-6)
2155208    นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ      
                                                   3(3-0-6) 
2155309    ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาค 
                ประชาชน                      3(3-0-6) 
 
2155310    จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้าน  
                เมืองที่ดี                         3(3-0-6)
2155311    สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย    3(3-0-6)

2158102  นโยบายสาธารณะและการวางแผน       
                                                     3(3-0-6)
2158103  ระบบบริหารราชการไทย         3(3-0-6) 
2158104  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ 
              สาธารณะ                            3(3-0-6)
2158205  การบริหารการคลังสาธารณะ       
              และการงบประมาณ              3(3-0-6) 
2158206  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
                                         3(3-0-6) 
2158311  การจัดการภาครัฐแนวใหม่       3(3-0-6) 
2158312  การประเมินผลโครงการ          3(3-0-6) 
2158313  การบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ 
                                                   3(3-0-6) 
2158314  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์      
                                                     3(3-0-6)  
2158409  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง   
                                                    3(3-0-6)  
            2) เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า               
35   หน่วยกิต 
2155110  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   
                                                    3(3-0-6)   
2155211  ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง      3(3-0-6) 
2155212  การบริหารและปกครองท้องถิ่น 
              เปรียบเทียบ                       3(3-0-6) 
2155313 การเมืองการปกครองและการบริหาร 
             นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6)
2155314 ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาค      
             ประชาชน                           3(3-0-6) 
2155315  จริยธรรมและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 
2155405  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย       3(3-0-6) 
2155316  การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ      
                                                    3(3-0-6) 
2155417  ความคิดทางการเมืองไทย       3(3-0-6) 
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2155412    สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง   
                                                   3(3-0-6)
2155413    ความคิดทางการเมืองไทย    3(3-0-6)
2156204    กฎหมายอาญา 1              3(3-0-6)
2156205    กฎหมายอาญา 2              3(3-0-6)
2156202    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์    3(3-0-6)
2156306    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         
                                                 3(-3-0-6) 
2156307    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง          
                                                  3(3-0-6) 
2156308    กฎหมายลักษณะพยาน       3(3-0-6)
2158207    การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น       
                                                  3(3-0-6) 
2158208    การบริหารโครงการ           3(3-0-6)
2158209    พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา 
                องค์การภาครัฐ                3(3-0-6)  
2158313     เทคนิคการบริหาร            3(3-0-6)
2158314     การจัดองค์กรท้องถิ่น        3(3-0-6) 
2158315     ระบบการจัดการสารสนเทศ 
                 เพื่อการบริหาร               3(3-0-6)   
2158316     การจัดการความรู้และองค์การแห่ง     
                 การเรียนรู้                     3(3-0-6)  
2158317     การพัฒนาประสิทธิภาพในการ        
                 ทํางาน                         3(3-0-6) 
2158318     การประเมินบุคคล           3(3-0-6) 
2158319     แรงงานสัมพันธ์               3(3-0-6)
2158422     ระเบียบปฏิบัติราชการไทย  3(3-0-6)
2158423     การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ 
                 ภาครัฐ                        3(3-0-6) 
 
 
 
 

2156262  ประมวลกฎหมายอาญา           3(3-0-6)
2156226  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          
                                                     3(3-0-6)
2156229  กฎหมายลักษณะพยาน           2(2-0-4) 
2158207  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น        
                                                     3(3-0-6)
2158208  การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหาร  
              โครงการ                            3(3-0-6) 
2158209  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ  
             ภาครัฐ                               3(3-0-6) 
2158210  นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ       
                                                     3(3-0-6)
2158315  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน       
                                                     3(3-0-6)
2158316  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
              สาธารณะ                           3(3-0-6)  
2158317  นวัตกรรมและการจัดการ 
              การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ          3(3-0-6)   
2158418  ภาวะผู้นําทางการบรหิารภาครัฐ 3(3-0-6)  
2158419  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย       3(3-0-6) 
2158420  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ 
              ภาครัฐ                              3(3-0-6) 
2158421  การจัดการผลการปฏิบัติงาน     3(3-0-6)   
2158422  ปัญหาชายแดนใต้กับการบริหารจัดการ   
              พื้นที่ชายแดนใต้                   3(3-0-6) 
2158423 การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ            
                                                    3(3-0-6) 
2158424  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์       
                                                    3(1-4-4) 
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      8.2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  8 
หน่วยกิต 

       1) วิชาปฏิบัติการและฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต 
2158424     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
                 รัฐประศาสนศาสตร์            5(450)  
                 2) วิชาวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
3159101     เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป           3(3-0-6)  
 
 
       8.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
          กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

            8 . 2 . 2 ก ลุ่ ม วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
2158425    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                รัฐประศาสนศาสตร์                 2(90) 
2158426    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                รัฐประศาสนศาสตร์               5(450) 
                        หรือ 
2158427    การเตรียมสหกิจศึกษา             1(30) 
2158428    สหกิจศึกษา                        6(600) 
 
   8.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
          กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต       
                                    

9. คําอธิบายรายวิชา 
 9.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1   2(2-0-4)
             Thai for Communication I 
                ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง การ
พูด  การอ่านและการเขียน  โดยเน้นการฟังและ
การอ่านเชิงวิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู้  ความคิดท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 

9. คําอธิบายรายวิชา 
 9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3)
            Thai for Communication 
                ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจําวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แสดงการ
เปรียบเทีย
บเฉพาะ
รายวิชาที่
ปรับปรุง 
2.แสดง
รายวิชา
ใหม่ 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  2(2-0-4) 
           Thai for Communication I 
              ร า ย วิ ช า ที่ ต้ อ ง เ รี ย น ม า ก่ อ น  คื อ 
2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  
              ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  โดยเน้นการพูด   การเขียนแบบต่าง ๆ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      
                                                2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
                หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง 
การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝึกวิจารณ์ 

1.ปรับปรงุ 
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2105101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
                                              2(2-0-4) 
             English for Communication 1 
                ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด เพื่อการ
สื่ อสา ร เบื้ อ งต้ น ในสถานการณ์ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
การทักทาย การกล่าวลา  การแนะนําตัวเองและ
ผู้ อื่ น   การกล่าวขอบคุณ   การขอโทษ  ฯลฯ  
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิตประจําวัน เช่น  การอ่านโฆษณา ฉลาก รวมทั้ง
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
                พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
                English   for Communication 
                and Learning Development 
                     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าว
ลา  การแนะนําตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและ
การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2105102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                                              2(1-2-3) 
              English for Communication 2 
                 ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้
ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการอ่าน 
เพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
และรายละเอียด  รวมทั้งการเขียนข้อความสั้น ๆ  
เพื่อการสื่อสาร 

2100105    การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
                ภาษาอังกฤษ                 2(1-2-3)  
                    การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าชั้น และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต ์
 

1.ปรับปรุง 
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

ไม่มี 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
              Malay for Communication 
                   การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนํา
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มี 
 

2100108     ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development  

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคํา
ภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา 
การติดต่อสอบถามข้อมูลท้ังในและนอกประเทศ และ
ฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 

2100103   หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
                                                 2(2-0-4) 
    Principles of Reading and   
              Writing Thai Words 
    หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
คําไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียนคํา
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

วิชาใหม่ 

 
 
 

ไม่มี 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                   2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing 
              Development 

            พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นต้น

วิชาใหม ่
 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน             2(1-2-3)
             Basic Malay  
                 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนํา เสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

วิชาใหม่ 
 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

 

2100110   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
               Chinese for Communication     
                  การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 
วิชาใหม่ 
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ไม่มี 
 

2100111   ภาษาอาหรับพื้นฐาน           2(1-2-3)
              Basic Arabic 
                อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 
วิชาใหม่ 

 

2100105  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
                                               2(2-0-4) 
              Information for Study Skills   
              and  Research 
                ความหมายความสําคัญของสารนิเทศ
แหล่ งสารนิ เทศ ในการศึ กษาค้นคว้ าภายใน
มหาวิทยาลัยและเข้าถึงแหล่งสารนิเทศอื่นๆ วิธีการ
แสวงหา และรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตัวเอง  และการใช้ เทคโนโลยีทาง
สารนิเทศ  วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เปน็มาตรฐาน 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
              Information For Life Long  
              Learning 

          ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรบัปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2100106  ความจริงของชีวิต      2(2-0-4)
              Meaning f Life 
               ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน  การนําเอาความจริงตามหลักศาสนา
และปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา 
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักศาสนา ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคม
ท่ีมีสันติภาพ 
 

2100112  วิทยาการแหง่ความสุข         2(1-2-3) 
              Happiness Study 
               ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อื่ น  และสรรพสิ่ ง ท้ั งปวง  การปรับตั ว เข้ ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ ร่วมกัน 
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย 
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2180202 สุนทรียภาพของชีวิต          2(2-0-4)
             Aesthetic Appreciation 
              ศึกษาและจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์
ทางความงาม  ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
การคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  
ความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น (The Art of Imagery)  
ศาสตร์ทางการได้ยิน (The Art of Sound) และ
ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of 
Movement) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะ
ดนตรี ( Musical The Art of) และศิลปการแสดง 
(Performing The Art of) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้
เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับการรําลึก  (Recognitive) 
(2) ผ่ านขั้ นตอนความคุ้ น เ คย  ( Acquantive)  
และ (3) นําเข้าสู่ขั้นความซาบซ้ึง  (Appreciative)  
เพื่อให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ (Aesthetic) 

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

           ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่ านภาพ เสียงและการ เคลื่ อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด 
เทคนิค  วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 

2150102 วิถีไทย                           2(2-0-4) 
            Thai Living 
              ศึ กษาลั กษณะทา งภู มิ ศ าสตร์ ท่ี มี
อิทธิพลต่อวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย ศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย ปัญหาสังคมไทย  
เพื่อดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  
สังคม อันนําไปสู่การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  โดย
ศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

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

         วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

 

2150203 วิถีโลก                           2(2-0-4) 
             Global Society and Living 
              ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครองของโลก ปัญหาของโลก
ยุคปัจจุบัน การจัดระเบียบโลก ตลอดจนถึงการ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 

2150101 สังคมภิวัตน์                       2(2-0-4)
            Socialization 
              ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส
โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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ไม่มี 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ          
                                               2(1-2-3) 
             Life Skills and Public Conscious 
             Mind 
               ความหมายและความสําคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร มณ์  ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกับ
เพื่อนมนุษย์อย่างสันต ิ

วิชาใหม่ 

4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                2(2-0-4) 
             Science for Quality of Life 
               ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การนําทักษะกระบวนการและความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดํารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ี มีต่อมนุษย์ สิ่ งแวดล้อม สังคม  
การเมือง และวัฒนธรรม 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
             Science for the Quality  of  Life 
             Development 

         วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความ 
สําคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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4100206  การคิดและการตัดสินใจ   2(2-0-4)  
              Thinking and Decision  Making 
                 หลักการและทักษะกระบวนการคิด  
การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล  และการ
ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
             Mathematics in daily Life 
               หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซ้ือ บัญชีรับ-จ่าย 
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินและสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
       3(2-2-5)
             Information Technology of Life 

ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ร ะบบ เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (Information  Technology)  และ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต
และสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ 
เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล 
การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบฐานข้อมูล 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการทํารายงาน 
การนําเสนอผลงาน และการดํารงชีวิตประจําวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทาง
ปัญญา 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
              ประจําวัน                        2(1-2-3)
              Information Technology in  
              daily life  

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในชี วิ ตประจํ าวันการประ  ยุก ต์ ใช้คลั งความรู้ 
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2155101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
      3(3-0-6)
    Introduction to Political  
               Science 
                ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับ
สาขาวิชาอื่น รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน  ลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ 
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

  9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
2155106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
                                                  3(3-0-6) 
             Introduction to Political Science 
              ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นรัฐ
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ลัทธิ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ สถาบันทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยสังเขป 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 
 

2155102  การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
             Thai Politics and Government 
               ศึกษาประวัติ และพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันทาง
การเมืองการปกครองของไทย บทบาทและการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
ตลอดจนวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่สําคัญใน
ประเทศไทย 

2155101 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
            Thai Politics and Government 
             ประวัติและพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมืองการปกครอง
ของไทย บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ตลอดจนวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ
ในประเทศไทย 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 
 
 
 

2155103  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
                3(3-0-6)
    Constitution and Political  
               Institution 
                ศึกษาพัฒนาการ กระบวนการและ
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  รูปแบบของ
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศ
ตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 

2155107  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง      
                                                 3(3-0-6)  
              Constitution and Political   
              Institution 
               พัฒนาการ กระบวนการและแนวคิด
เกี่ ย วกั บ  รั ฐ ธรรมนูญ  ความสั มพันธ์ ระหว่ า ง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รูปแบบของ
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศ
ตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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2155104  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
              เบื้องต้น              3(3-0-6)
    Introduction to International  
               Relations 
    ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดําเนิน
นโยบายต่ างประเทศ   ปัจจั ย ด้านการ เมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการทหารที่มีผลต่อ
ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ  
รวมถึงประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2155110  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น    
                                                 3(3-0-6) 
            Introduction to International    
            Relations 
            ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เครื่องมือในการดําเนินนโยบายต่างประเทศ 
ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและ
การทหารที่มีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ  รวมถึงประเด็นด้านนโยบาย
ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

2155206  ปรัชญาการเมือง    3(3-0-6)
   Political Philosophy  
               ศึ กษา ท่ีมา  ความหมายของวิ ช า
ปรัชญาการเมือง ตลอดจนแนวความคิดของนักคิด
ทางการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ โดย
เน้นนักคิดทางการเมืองตะวันตก 

2155211  ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง    3(3-0-6)
              Political Theory and Philosophy 
               ท่ี ม า  ความหมายของวิ ช าป รัชญา
การเมือง ทฤษฎีการเมือง ตลอดจนแนวความคิดของ
นักคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ 
ท้ังนักคิดทางการเมอืงตะวันตก และตะวันออก 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2155205  การปกครองท้องถิ่นไทย   3(3-0-6)
   Thai Local Government 
               ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครอง
ท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการปกครอง และการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก  
โดยเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและ
พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง
ท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อํานาจ 
รูปแบบ ปัญหา และผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม 
และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยใน
ปัจจบุัน 

2155202  การปกครองท้องถิ่นไทย        3(3-0-6)
              Thai Local Government 
              แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นที่เป็น
รากฐานของการปกครอง และการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก  โดยเน้นการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ รูปแบบ 
การปกครองท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่
อํานาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนา
สังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
ในปัจจุบัน 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2156203  กฎหมายปกครอง             3(3-0-6)  
               Administrative Law                 
              ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  และ
วิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของ
กฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การใช้และ  
การตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบ
บริ ห า ร ร าชกา รแผ่ นดิ น  ระบบข้ า ร า ชกา ร  
ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับรัฐตาม
กฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง  
คดีปกครองและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  ข้อมูลข่าวสารทางราชการและความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี   

2155208  กฎหมายปกครองสําหรับ 
              นักรฐัศาสตร์                     3(3-0-6) 
              Administrative  Laws  for     
              Political Scientist 
             ความหมาย ลักษณะและสาระสําคัญของ
กฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง  
หลักนิติรัฐ หลักการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดองค์กรของรัฐ การบริการสาธารณะ  
กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ  การกระทําทาง
ปกครอง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ท่ี 
ลักษณะคดีปกครองและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

2155207  การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
              เปรยีบเทียบ               3(3-0-6)
             Comparative Local Government 
             and Administration 
             ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบ
ประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น  การกระจาย
อํ า น า จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร  
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสร้างและการ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศกับ
ประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่ มีต่อการ
ปกครองท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครอง
ท้องถิ่นไทยในอนาคต 
 

2155212  การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 
              เปรยีบเทียบ                     3(3-0-6) 
              Comparative Local Government  
              and Administration        
              ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น  การกระจาย
อํ า น า จท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะก า รบ ริ ห า ร ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสร้างและการบริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศกับประเทศ
ไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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ไม่มี 

2155313  การเมืองการปกครองและการบริหาร 
              นโยบายของกลุ่มประเทศอาเซียน  
                                                 3(3-0-6) 
              Politics, Government and Policy  
              Administration of ASEAN    
              Countries 
                 โครงสร้างและรูปแบบการเมืองการ
ปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนเปรียบเทียบ
การศึกษากับประเทศไทยเกี่ยวกับท่ีมาของการใช้
อํานาจการบริหารประเทศ  แนวทางความร่วมมือ
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในความสัมพันธ์แบบ
เครือข่าย หรือพหุภาคี  รวมถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ
และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในแง่มุมทางประวัติศาสตร์
ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย และระบบการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจในความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซียน  

วิชาใหม่ 

2155208 นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ 
                3(3-0-6)
  Social Policy and Welfare State 
               ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ  การวิเคราะห์
นโยบายสังคม ปัจจัยท่ีเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
กําหนดนโยบายดังกล่าว การเคลื่อนไหวทางสังคม
ท่ี มีผลต่อนโยบายสังคมและสวัส ดิการสั งคม  
แนวโน้มนโยบายสังคมและสวัสดิการในอนาคต  
รวมถึงประเด็นนโยบายสวัสดิการ สงัคมที่น่าสนใจ 

2158210 นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ  
                                                 3(3-0-6) 
             Social Policy and Welfare State      
                ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สังคมและสวัสดิการของรัฐ การวิเคราะห์นโยบาย
สังคม ปัจจัยท่ีเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการกําหนด
นโยบายดังกล่าว การเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีผลต่อ
นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม แนวโน้ม นโยบาย
สังคมและสวัสดิการในอนาคต  รวมถึงประเด็น
นโยบายสวัสดิการสังคมที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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2155309  ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมภาค 
              ประชาชน                     3(3-0-6) 
    Civil Society and People’s  
              Participation 
                 ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด
และพัฒนาการของประชาสังคมทั้งในประเทศไทย
และตะวันตก ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเกิดประชาสังคม
และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  การเคลื่อนไหว
ทางสั งคม ท่ี เกิ ดขึ้ นตั้ งแ ต่อดี ตจนถึ งปั จจุบั น
ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 

2155314  ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมภาค 
              ประชาชน                       3(3-0-6) 
    Civil Society and People’s  
               Participation 
                  ความหมาย หลักการ แนวคิดและ
พัฒนาการของประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและ
ตะวันตก ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเกิดประชาสังคมและการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน การเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนบทบาทของ
ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธบิาย
รายวิชา 

2155310  จริยธรรมในการบริหารกิจการ 
             บ้านเมืองที่ดี                   3(3-0-6)  
            Ethics for Good  Governance 
                ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ท่ีมา
ของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล โครงสร้าง
พื้นฐานทางจริยธรรมที่ก่อให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้ าน เมื องที่ ดี  รวมถึ งหลั กการ  ความสํ าคัญ  
ตลอดจนบริบทท่ีก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  การประยุกต์ใช้และผลการใช้
แนวคิดในการบริหารงานในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย โดยเน้นการทําความเข้าใจจากมุมมอง
ท่ีหลากหลายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ท่ีดี  

2155315 จริยธรรมและธรรมาภิบาล    3(3-0-6)    
            Ethic and Good  Governance 
                ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  ท่ีมาของ
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐาน
ทางจริ ย ธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดการบริ ห ารกิ จการ 
บ้านเมืองที่ดี รวมถึงหลักการ ความสําคัญ ตลอดจน
บริบทท่ีก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การประยุกต์ใช้และผลการใช้แนวคิดใน
การบริหารงานในต่างประเทศ และประเทศไทย  
โดยเน้นการทําความเข้าใจจากมุมมองที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
 

2155311  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  3(3-0-6) 
   Human Rights in Thai Society 
                ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ
สําคัญของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย  สิทธิมนุษยชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้
เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน เช่น คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชน  ผู้ ต ร ว จก า รแผ่ น ดิ น ขอ ง รั ฐ สภ า  

2155405  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย    3(3-0-6) 
   Human Rights in Thai Society 
                ความหมาย แนวคิด หลักการสําคัญของ
สิทธิมนุษยชน  พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย  สิท ธิมนุษยชนตามบทบัญญัติ ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้ เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชน  เช่ น  คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตลอดจนแนวโน้มของ

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 



  112 
 

 

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

เป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 
 
 

ไม่มี 

2155316  การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ        
                                                3(3-0-6)   
              Marketing in Public Sector            
                แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ ยวกับการสื่อสาร
การตลาด  หลักการและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  
เครื่องมือและวิธีการด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อ
การสร้างการรับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร  การรณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์  การโน้มน้าว การสร้างความ
เข้าใจ  การสร้างสัมพันธภาพระหว่างภาครัฐผู้จัดหา
บริการกับประชาชนผู้รับบริการ  และการสร้างความ
พึงพอใจต่อนโยบายรัฐ  องค์กรภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในการให้บริการสาธารณะ การบริหารนโยบาย
และโครงการของรัฐ ตลอดจน การวิเคราะห์การสร้าง
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการเมือง ความเข้าใจต่อ
กระบวนการทางการ เมืองและปรากฏการณ์ทางการ
เมือง  ตลอดจนการแสดงออกพฤติกรรมทางการเมือง

ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์   

วิชาใหม่ 

2155412  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง     
                                               3(3-0-6) 
   Peaceful Way and Conflict  
             Management 
                 ศึกษาความหมาย ประเภท สาเหตุ  
และแนวคิ ดพื้ น ฐ านของความขั ดแ ย้ ง  การ
ตอบสนองต่อความขัดแย้ง ประโยชน์และโทษของ
ความขัดแย้ง กระบวนการจัดการความขัดแย้ง  
การเจรจาไกล่เกลี่ย แนวคิด และบทบาทของสันติ
วิธีในการจัดการความขัดแย้ง การวางกลยุทธ์ใน
การจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี วิ เคราะห์
สัมฤทธิผลของกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อแสวงหาแนว
ทางการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธีท่ีเหมาะสม 

2158409  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง  
                                                 3(3-0-6) 
  Peace and Conflict Management 
               ความหมาย  ประเภท   สาเหตุ และ
แนวคิดพื้นฐานของความขัดแย้ง การตอบสนองต่อ
ความขัดแย้ง ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง 
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย 
การสานเสวนา แนวคิด และบทบาทของสันติวิธีในการ
จัดการความขัดแย้ง การวางกลยุทธ์ในการจัดการ
ความขัดแย้งเชิงสันติวิธี   วิเคราะห์สัมฤทธิผลของกล
ยุทธ์ดังกล่าว เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งเชิงสันติวิธีท่ีเหมาะสม 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
3. ปรับ
เป็นวิชา
บังคับ 
4.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2155413  ความคิดทางการเมืองไทย   3(3-0-6)
   Thai Political Thoughts  
               ศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิดทาง
การ เมื อ งของนั กคิ ด ไทย  ตั้ ง แต่ ส มัยสุ โขทั ย  
อยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ และสมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงพระราชประเพณีและวรรณกรรม
ต่าง ๆ 

2155417  ความคิดทางการเมืองไทย       
                                                3(3-0-6)  
              Thai Political Thoughts 
               ระบบความคิดทางการเมืองของนักคิด
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  อิทธิพลของ
แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิด
ทางการเมืองไทย  กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
ของไทย  ตลอดจนแนวความคิดทางการเมืองที่
สําคัญๆ ของไทยในสมัยต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร
และวรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนกฎหมาย  พระราช
พิธี  ประเพณี และสรุปเปรียบเทียบวิเคราะห์การ
ต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างความคิดทางการเมืองต่างๆ 
ในสังคมไทยปัจจุบัน  

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2156101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย        
                3(3-0-6)
              Introduction to Jurisprudence 
               ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
ไ ด้ แ ก่  คว ามหมาย  ประ เภท  คว ามสํ า คั ญ 
การจัดทํา การใช้ การยกเลิก การตีความ และ
กระบวนการยุติธรรม  ศึกษากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายพิจารณาวิธี
ความแพ่งและอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้
เบื้องต้น 
 

2156101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         
                                                 2(2-0-4)  
              Introduction to Jurisprudence 
              ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่  
ความหมาย   ประเภท  ความสําคัญ  การจัดทํา 
การใช้  การยกเลิก การตีความ และกระบวนการ
ยุติธรรม  ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา และกฎหมายพิจารณาวิธีความแพ่งและอาญา 
เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
จํานวน
หน่วยกิต 
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2156204  กฎหมายอาญา 1   3(3-0-6)
              Criminal Code I 
             ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา  
การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย  ความรับผิดในทางอาญา การพยายาม
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด  ตั ว ก า ร แ ล ะ ผู้ ส นั บ ส นุ น  
การกระทําความผิดหลายบทและหลายกระทง  
การกระทํา  ความผิดอีก  อายุความและหลัก
กฎหมายที่ใช้ในความผิดลหุโทษ 
2156203  กฎหมายอาญา 2            3(3-0-6) 
              Criminal Code II 
             ศึกษาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  
การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน  
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน การปลอม
และการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  
เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
 

2156262  ประมวลกฎหมายอาญา       3(3-0-6) 
              Penal Code   
                 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่า
ด้วยความรับผิด  ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา  
การพยายามกระทําความผิด  ตัวการและผู้มีส่วนใน
การกระทําความผิด  การกระทําความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง  การกระทําความผิดอีก อายุความ
อาญา  การกําหนดโทษในทางอาญา  และบทบัญญัติ
ท่ีใช้แก่ความผิดลหุโทษ  และความผิดทางอาญาแต่
ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่ง
ราชอาณาจักร  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจน
ความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด     

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
และยุบ
รวมวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

2156306  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        
                                                3(3-0-6)
               Criminal  Procedure 
                 ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา
เกี่ยวกับหลักท่ัวไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 
ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

2156226  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
                                                   3(3-0-6) 
              Law of Criminal  Procedure 
               ค ว า ม ห ม า ย  เ นื้ อ ห า  รู ป แ บ บ 
องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ตลอดจนข้อยกเว้นของ
วิธีพิจารณาความอาญา  การดําเนินคดีอาญาชั้นเจ้า
พนักงาน กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล 
และการบังคับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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2156308   กฎหมายลักษณะพยาน    3(3-0-6)   
               Evidence Code 
               ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบ
พยานหลักฐานของศาล  ท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา  
หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน  
หลักเกี่ ยวกับพยาน  ความเห็นข้อที่ศาลรู้ เอง  
ข้อสันนิษฐาน หน้าท่ีนําสืบตามประมวลกฎหมาย
วิธี พิจารณาความอาญาภาค 5 

2156229   กฎหมายลักษณะพยาน      2(2-0-4)    
               Law of Evidence  
               ค ว า ม ห ม า ย  เ นื้ อ ห า  รู ป แ บ บ 
องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ตลอดจนข้อยกเว้นของ
พยานหลักฐานในฐานะที่ เป็นเครื่ องมือในการ
ดําเนินคดีกับหลักการดําเนินคดีประเภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคดีอาญาและคดีแพ่ง หลักเบื้องต้น
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนําสืบ
ภาระการพิสูจน์ และการรับฟังพยานหลักฐานชนิด 
ต่าง ๆ  และจิตวิทยาคําให้การพยานบุคคล 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา
และ
จํานวน
หน่วยกิต 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2158101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
              รัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
    Introduction to Public  
              Administration 
    ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  พั ฒ น า ก า ร  
แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชา  
รั ฐประศาสนศาสตร์  ครอบคลุมถึ งนโยบาย
สาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
คลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการ
บริหารงาน 

2158101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
              รัฐประศาสนศาสตร์            3(3-0-6) 
               Introduction to Public   
              Administration          
               ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด 
ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะและการวางแผน  
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
องค์การและกระบวนการบริหารงานภาคสาธารณะ 
 
 

1.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

2158102  นโยบายสาธารณะและการวางแผน     
                                     3(3-0-6)

  Public  Policy and Planning 
               ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย  
ความสําคัญ หลักการ กระบวนการวงจรของ
นโยบายสาธารณะ อันได้แก่ การกําหนดนโยบาย 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
นโยบาย เพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้น และศึกษา
ในหลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์นโยบาย 
ตลอดจนการวางแผน  โดยมุ่งเน้นแผนงานระดับ
พื้นที่ 

2158102  นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
                                                 3(3-0-6)  
              Public  Policy and Planning   
               ความหมาย  ความสํ าคัญ  หลักการ  
กระบวนการ  วงจรของนโยบายสาธารณะ อันได้แก่  
การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลนโยบาย  รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบของนโยบาย เพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้น 
และศึกษาในหลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์
นโยบาย ตลอดจนการวางแผน โดยมุ่งเน้นแผนงาน
ระดับพ้ืนที่ 
 

คงเดิม 
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หมายเหตุ 

2158103  ระบบบริหารราชการไทย   3(3-0-6)
    Thai Public Administration    
               System 
                  ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด 
กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค  และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การ
ปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการบริหาร
ราชการไทยในอนาคต 

2158103  ระบบบริหารราชการไทย      3(3-0-6) 
              Thai Public Administration     
              System 
                 ป รั ช ญ า  ท ฤ ษ ฎี  แ น ว ค ว า ม คิ ด 
กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค  และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูป
ระบบราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการ
ไทยในอนาคต 
 

คงเดิม 

2158104  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหาร 
              องคก์ารสาธารณะ            3(3-0-6)

   Organizational Theory  and     
   Administration Systems of  
   Public Organization 

                 ศึ กษ าปรั ชญา  แนวคิ ด ทฤษ ฎี  
ความเป็นมา กระบวนการ วิธีการบริหารงาน
ตลอดจนระเบียบวิธีการในการปฏิบัติขององค์การ
สาธารณะ ท้ังที่เป็นระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การภาครัฐรูปแบบใหม่ เช่น องค์การ
มหาชน  องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กร
ภาคประชาชน  และองค์กรรูปแบบ ใหม่ๆ เป็นต้น 
โดยศึกษาถึ งผลที่พึ งประสงค์และผลท่ีไ ม่พึ ง
ประสงค์จากองค์การสาธารณะ เปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ถึงความเหมาะสมระหว่างระบบบริหารกับลักษณะ
งานขององค์การเหล่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

2158104  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ
สาธารณะ                        3(3-0-6) 

            Organizational Theory  and   
            Administration Systems of Public   
            Organization 
               ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา  
กระบวนการ  วิธีการบริหารงานตลอดจนระเบียบ
วิธีการในการปฏิบัติขององค์การสาธารณะ ท้ังท่ีเป็น
ระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ และองค์การภาครัฐ
รูปแบบใหม่  เช่น องค์การมหาชน  องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรภาคประชาชน  และองค์กร
รูปแบบ ใหม่ๆ เป็นต้น โดยศึกษาถึงผลที่พึงประสงค์
และผลท่ีไม่พึงประสงค์จากองค์การสาธารณะ
เปรียบเทียบกับทฤษฎีองค์การเพื่อให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมระหว่างระบบ
บริหารกับลักษณะงานขององค์การเหล่านั้น 
 
 

คงเดิม 
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หมายเหตุ 

2158205 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
                3(3-0-6)
   Fiscal and Budgeting  
              Administration 
                 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด 
นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ 
ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
คลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร 
รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิค และการวิเคราะห์งบประมาณ 
ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 

2158205  การบริหารการคลังสาธารณะและ   
              การงบประมาณ               3(3-0-6)    
              Public Finance and Budgeting  
             ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบาย
เกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง 
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของ
รัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิค 
และการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณ
ของประเทศไทยและการบริหารการคลังท้องถิ่น 
 

1.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

2158207  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
                  3(3-0-6)
              Local Government 
              Administration  
    ศึกษากระบวนการบริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่น การดําเนินนโยบายท้องถิ่น    การ
บริหารโครงการท้องถิ่น ท้ังโครงการทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น การบริหารงานคลังท้องถิ่นรวมถึงการ
บริหารบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 

2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
                    3(3-0-6) 
 Local Government Administration  
             กระบวนการบริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น การดําเนินนโยบายท้องถิ่น การบริหาร
โครงการท้องถิ่น ท้ังโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การบริหารงาน
คลั ง ท้องถิ่ น  รวม ถึ งการบ ริหารบุคลากรและ
ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 

คงเดิม 

2158208  การบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
   Project Management 
                ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ  วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารโครงการ  โดยเน้นศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย 

 
 

2158208  การวางแผน การวิเคราะห์และ 
             การบริหารโครงการ             3(3-0-6) 
              Planning, Analysis and  
              Project  Management 
                 หลักการพื้นฐานกระบวนการวางแผน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ  
วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โ ค ร ง ก า ร ทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  
กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารโครงการ   โดยเน้นศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย 
 

1.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หมายเหตุ 

2158209  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา 
             องค์การภาครัฐ                  3(3-0-6)
   Public Sector Organizational  
             Behavior and Development 
             ศึกษาพฤติกรรมองค์การ  วิวัฒนาการ 
และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ  
อาทิ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา และศึกษา
ความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการใน
การพัฒนาองค์การ  ท้ังในด้านโครงสร้าง และ
เทคนิคการบริหาร โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์  
ลักษณะ และสภาพปัญหาขององค์การภาครัฐ 

2158209  พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา 
              องคก์ารภาครัฐ                 3(3-0-6)   
    Public Sector Organizational  
              Behavior and Development 
               พฤติกรรมองค์การ วิวัฒนาการ และ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ  อาทิ  
วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะผู้นํา และศึกษาความหมาย  
ความสําคัญ  แนวคิด  ทฤษฎี วิธีการในการพัฒนา
องค์การ  ท้ังในด้านโครงสร้าง และเทคนิคการบริหาร 
โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะและสภาพ
ปัญหาขององค์การภาครัฐ 

คงเดิม 

2158310  การจัดการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6)  
   New Public Management 
              ศึกษาหลักการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครั ฐ ร่ วมส มั ย   แนวความคิ ดกา รปฏิ รู ป  
ระบบราชการ   การปฏิรูประบบราชการใน
ต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ทํ า ง า น 
การบริหารงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน  รวมถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

2158311  การจัดการภาครัฐแนวใหม่    3(3-0-6) 
   New Public Management 
               หลักการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมสมัย  แนวความคิดการปฏิรูประบบราชการ  
การปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ  การปรับปรุงกระบวนการ
การทํางาน การบริหารงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน  รวมถึงการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

2158311  การประเมินผลโครงการ     3(3-0-6) 
    Project Evaluation 
              ศึ ก ษ าหลั ก แ ล ะ เ ทคนิ ค ข อ ง ก า ร
ประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนัก
บริหาร ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ใน
การประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะ
การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ
ตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่างๆ ในการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น 

2158312  การประเมินผลโครงการ       3(3-0-6)  
              Project Evaluation 
               หลักและเทคนิคของการประเมินผล
โครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล 
เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผล
ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน เทคนิค
ของการวิเคราะห์โครงการ และการประเมินผล
โครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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หมายเหตุ 

 
 
 

ไม่มี 

2158313  การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน  
              ใต้                               3(3-0-6)   
              Development  Administration 
              in Southern  Border Provinces  
                 หลักการและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนา  บทบาทของระบบบริหารใน
การพัฒนาประเทศโดยมุ่งให้เกิดความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน การนํานโยบายการกระจาย
อํานาจ และการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการบริหารการ
พัฒนาประเทศและจังหวัดชายแดนใต้และผลกระทบ
การบริหารพัฒนาของภาครัฐที่มีต่อจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

วิชาใหม่ 

2158312  ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
             รัฐประศาสนศาสตร์          3(2-2-5) 
              Research Methodology in  
             Public Administration   
                ศึกษาความหมาย และประเภทของ
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการ วิจัย 
การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย  การนํา
ผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยทุก
ขั้นตอน 
 
 

2158314 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    
                                                 3(2-2-5) 
            Research Methodology in Public  
            Administration             
               ความหมายและประเภทของการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์  กระบวนการวิจัย  การออกแบบ
การวิจัย  การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การแปลผลและการอ่าน
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอ
ผลการวิจัยในเวทีสาธารณะ และการฝึกปฏิบัติการ  
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมไปถึงการฝึก
ปฏิบัติงานวิจัยทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2158313  เทคนิคการบริหาร  3( 3-0-6 )
   Administrative Technique 
                ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่างๆ  
เช่น Balance Scorecard, Total Quality 
Management, Learning Organization, 
Knowledge Management, International 
Organization for Standardization เป็นต้น 
รวมท้ังเทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างในฐานะที่เป็น
เทคนิคการบริหาร  เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2158316  การจัดการความรู้และองค์การแห่ง 
              การเรียนรู้                    3(3-0-6) 
              Knowledge Management and    
              Learning Organization 
                 ศึกษาความสําคัญของความรู้ท่ีมีต่อ
องค์การ ความหมาย หลักการ กระบวนการของ
การจัดการการความรู้ วิวัฒนาการ แนวคิด  ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการความรู้  องค์ประกอบของการ
จัดการความรู้ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  
รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยเน้นศึกษาการจัดการความรู้ในองค์การ
ภาครัฐ ในลักษณะการศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาเป็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2158317  นวัตกรรมและการจัดการ 
              การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ       3(3-0-6) 
              Innovation  and Change   
              Management for Public Sector 
                 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์ความรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของรัฐ  และการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  
หลักคิด วิธีปฏิบัติ วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐท่ี
สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
และภายนอกประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคนิค
การบริหารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการ
บริหารและการตัดสินใจเพื่อให้องค์กรภาครัฐพัฒนา
ไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
และยุบ
รวมวิชา 
3.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2158315  ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ 
              บริหาร              3(3-0-6) 
   Management Information  
              System for Administration 
   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล 
การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การ ท้ังการ
วางแผน  การปฏิบัติ งานการติดตามควบคุม 
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

2158316  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
              สาธารณะ                      3(3-0-6)  
              Public Management   
              Information System  
                 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  การวิเคราะห์
ขั้นตอนของงานในองค์การ ท้ังการวางแผน การ
ปฏิบัติงานการติดตามควบคุม และการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 

2158317  การพัฒนาประสิทธิภาพในการ 
              ทํางาน    3(3-0-6) 
    Efficiency Development   
                 ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย   ข อ บ เ ข ต  
แนวคิด  และอุดมการณ์ ในการพัฒนาตนเอง 
บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพการปรับแต่ง
บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น  ความต้องการของ
มนุษย์ ค่านิยม การสํารวจและการแลกเปลี่ยน
ค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับการทํางาน วัฒนธรรม
ในการทํางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการ
ทํางาน การสํารวจความรู้สึก  ปัญหาอุปสรรค  
และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร้าง
คว าม เชื่ อ มั่ น ในตน เอ ง  ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

2158315 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
                 3(3-0-6) 
             Work Efficiency Development 
                ความหมาย ขอบเขต  แนวคิด และ
อุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ
สํารวจบุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของ
ตนเองและผู้อื่น  ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม  
การสํารวจและการแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมท่ี
สัมพันธ์กับการทํางาน  วัฒนธรรมในการทํางาน  
การตั้ ง เป้ าประสงค์ ขอ งชี วิ ตและการทํ า ง าน  
การสํารวจความรู้สึก  ปัญหาอุปสรรค  และวิธีการ
พิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 

2158418  ภาวะผู้นําทางการบริหารภาครัฐ           
                                                 3(3-0-6) 
            Leadership in Administration for   
            Public Sector 
           แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นํา  คุณลักษณะ
และคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของ
ผู้นํา ประเภทและที่มาของผู้นํา แรงผลักดันท่ีทําให้
เกิดภาวะผู้นําแบบต่างๆ  องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของการใช้ภาวะผู้นํา การพัฒนาความ
เป็นผู้นํา การประเมินภาวะผู้นํา และบทบาทของผู้นํา
ภาครัฐในการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อนําไปสู่
ก า รบริ ห า ร ง านภาครั ฐ อ ย่ า ง มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
สอดคล้องบริบททางสังคม และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนรวม 

วิชาใหม่ 

2158420  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์     
               3 (3-0-6)
               Seminar  in  Public  
              Administration 
                ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ปั ญห าท า ง ด้ า น  
รัฐประศาสนศาสตร์ ท่ี เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  
โดยเน้นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น  และนํามา
ปฏิบัติการสัมมนา ท้ังนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของ
อาจารย์ผู้สอน    

2158424  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      
                                                 3 (1-4-4)
              Seminar  in  Public 
             Administration 
               ประเด็นปัญหาทางด้านรัฐประศาสน-
ศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  โดยเน้นสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น และนํามาปฏิบัติการ
สัมมนา  ท้ังนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์
ผู้สอน           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
จํานวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3.ปรับเป็น
วิชาเลือก 



  123 
 

 

หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2158421  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ 
              ประกันคุณภาพ               3(3-0-6)
    Performance Management  
              and Quality Assurance 
         ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ  
ความสํ าคัญ ในการประ เมิ นการป ฏิบั ติ ง าน  
ลักษณะการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ 
และเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานที่มี
ความแม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาในการประเมิน
การปฏิบัติงานพร้อมแนวทางแก้ไข ตลอดจน  
การประยุก ต์ ใช้ เทคนิคการบ ริหารสมัย ใหม่  
ในการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ (Competence 
Based Assesment Techniques)  เทคนิคการ
กําหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมินการปฏิบัติงาน  
(Performance Appraisal  KPIs)  ตลอดจน
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการเพิ่ม
ผลิตภาพของงาน 

2158421  การจัดการผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 
   Performance Management   
                 ค ว า ม ห ม า ย  แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร 
ความ  สํ า คัญ ในการประ เมิ นก า รปฏิ บั ติ ง า น  
ลักษณะการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ 
และเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความ
แม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาในการประเมินการ
ปฏิบัติ งานพร้อมแนวทางแก้ ไข  ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในการประเมิน
การปฏิบัติงาน เช่นการประเมินการปฏิบัติงานโดยอิง
กับความสามารถ เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดหลักของ
การประเมินการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
4.ปรับเป็น
วิชาเลือก 

2158422  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3(3-0-6)   
              Administrative Procedures 
                 ศึกษาระเบียบว่าด้วยการบริหารและ
ปฏิบัติราชการต่างๆ  การดําเนินการตามกฎหมาย  
เช่น  ระเบียบเกี่ ยว กับการบริหารงานบุคคล  
ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ  ระเบียบ 
งานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ  
ท่ีดี  ระเบียบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุ  
เป็นต้น   

2158419  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย   3(3-0-6)   
              Bureaucratic Procedures 
                หลักแนวคิด กระบวนการ และแนวทาง
ทฤษฎีในระเบียบปฏิบัติราชการไทย ระเบียบว่าด้วย
การบริหารและปฏิบัติราชการต่างๆ การดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ระเบียบงานสารบรรณ  
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการท่ีดี และระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุ    
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
3.ปรับปรุง
ชื่อวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2158423  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ 
              ภาครัฐ                         3(3-0-6)  
   Strategic Planning and  
              Management for Public Sector 
                ศึกษาความหมาย ลักษณะสําคัญ  
หลักการ  แนวคิดและกระบวนการวางแผน  
วิธีการและกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์  
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก
องค์การ  ศึกษาตัวอย่างจากองค์การภาครัฐ  
เน้นการประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
องค์การภาครัฐในรูปแบบ  

2158420  การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ     
                                                 3(3-0-6) 
   Strategic Planning and  
              Management for Public Sector 
                ความหมาย ลักษณะสําคัญ หลักการ  
แนวคิดและกระบวนการวางแผน  วิธีการและ
กระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
ส ถ า น ก า รณ์ ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก า ร  
ศึ กษา ตั วอ ย่ า งจากองค์ ก า รภาครั ฐ  เน้ นการ
ประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์กับองค์การภาครัฐ
ในรูปแบบ 
 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 

 
 
 

ไม่มี 

2158422 ปัญหาชายแดนใต้กับการบริหารจัดการ     
             พื้นที่ชายแดนใต้               3 (3-0-6) 
            Problem and Administration in   
            Southern Border Area 
              สถานการณ์และปัญหาความไม่สงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ แนวคิดและแนวทางการ
จัดการปัญหาชายแดนใต้ในมิติกฎหมาย ศาสนา 
กระบวนการยุติธรรม  วัฒนธรรมชุมชนบนฐาน  
อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น การน้อมนํายุทธศาสตร์
เข้าใจ   เข้าถึง และพัฒนา  บทบาทของภาครัฐ 
ประชาชน และองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และนโยบายการแก้ปัญหา
เชิงพื้นที่ชายแดนใต้ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้าน
สังคม  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  นโยบายด้านการเมือง
การปกครอง และนโยบายด้านความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนใต้  
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2158423  การจัดการภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ        
                                                3(3-0-6) 
              Disaster and Crisis Situation   
              Management  
                 ระบบการวางแผนของภาครัฐในการ
จัดการเตรียมการป้องกัน  การเฝ้าระวัง  การเยียวยา  
การฟื้ นฟู   การส่ ง เ ส ริ มและการพัฒนาพื้ นที่  
เหตุการณ์ ชุมชนและองค์การท่ีอยู่ในสภาพภาวะ
วิกฤติ  ภาวะฉุก เฉิน  และภัยพิบัติ  การเพิ่ มขีด
ความสามารถ ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารองค์กรและ
สังคม  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ  การปรับตัวขององค์กรภาครัฐ
ในสภาพการณ์ท่ีแปรเปลี่ยน ตลอดจนเครือข่ายการ
จัดการและการเรียนรู้ขององค์กรภาครัฐ และภาคี
ต่ า ง ๆ ในสั ง คม  เ กี่ ย วกั บกา รป้ อ งกั นภั ย พิบั ติ  
การบรรเทาสาธารณะภัย การจัดการภาวะวิกฤติ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น   อ ง ค์ ก ร 
และประเทศ   

วิชาใหม่ 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

2158425 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             รัฐประศาสนศาสตร์              2(90) 
            Preparation for Field Experience    

             in Public Administration 
            จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชีพ
ตามประเภทของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2555) 

หมายเหตุ 

2158424  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง       
              รัฐประศาสนศาสตร์           5 (450)  
              Field Experience in Public  
              Administration  
             ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
ในองค์การภาครัฐ  รั ฐวิ สาหกิจ  และเอกชน 
โ ดย เน้ นกา รรวบรวมข้ อมู ล  การวิ เ ค ร าะห์  
การบริหารในองค์การมานําเสนอภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2158426  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              รัฐประศาสนศาสตร์             5(450)    
              Field Experience in Public  
              Administration  
                 ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน
อ ง ค์ ก า ร ภ า ค รั ฐ  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  แ ล ะ เ อ ก ช น 
โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การบริหารใน
องค์ ก ารมานํ า เสนอภายหลั ง เ สร็ จสิ้ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ปรับปรุง
รหัสวิชา
และชื่อ
วิชา 

 
 
 

ไม่มี 

2158427 การเตรียมสหกิจศึกษา            1(30) 
             Cooperative Education    
             Preparation 
               หลักการ  แนวคิดและกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ท่ี เกี่ ยวข้อง  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและ  
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการ
นํ า เสนอ  การเขี ยนรายงาน  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

วิชาใหม่ 

 
 

ไม่มี 

2158428  สหกิจศึกษา                      6(600) 
              Cooperative Education    
             การปฏิบัติ งานในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

วิชาใหม่ 

   9.3 หมวดวิชาลือกเสรี   
          กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      
      กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต     
         

 
คงเดิม 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 0327 /2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 4274/2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต         
และหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่13 /2554 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอนรายวชิา 

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

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน     สู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  เห็นควรให้
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน  ดังนี้ 

 
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผู้สอนรายวิชา 

๑.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่า ไม่น้อยกว่าภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

๑.๒ กรณีอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแต่ละภาคเรียน  

๒.๑ ให้จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรที่ได้อนุมัติแผนไว้แล้ว 
๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดหมู่เรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมู่เรียน           

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
๒.๔ การจัดรายวิชาที่เป็นวิชาเนื้อหา ให้จัดหมู่เรียนตามกลุ่มพ้ืนฐาน โดยกลุ่มพ้ืนฐานที่มี

นักศึกษาไม่ถึง ๒๕ คน ให้จัดรวมกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มพ้ืนฐานอื่นในรายวิชาเดียวกัน 
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๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

๓.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
และส่งคณะภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

๓.๒ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 
๑ ของการเปิดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ 

๓.๓ อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ 
และ  ส่งให้คณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

๓.๔  รายวิชาเดียวกัน ให้ร่วมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แต่อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเป็นรายบุคคล 
 
๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๔.๒ ให้อาจารย์มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับ

ศักยภาพของผู้เรียน 
๔.๔ ให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียน และรายงานการเข้าเรียนถึงคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุกเดือน 
๔.๕ ให้ส่งรายชื่อผู้มีเวลาเรียนตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ และต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านคณะที่อาจารย์

สังกัดก่อนสอบ ๔ สัปดาห์ 
 
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

๕.๑ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหน้างานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 
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หน้าที่ 
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และ

กํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแต่ละปีการศึกษา 
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 
๖ .  ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา  เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
๗. ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
๙. อื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

๕.๒ ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
เรื่อง   หลกัเกณฑ์การกาํหนดรหสัวิชา 

……………………………………. 
  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึง
ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
ตัวที่ 1 แสดงถึง    รหสัคณะ   กําหนดดังนี้ 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร ์  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 

ตัวที่ 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  กําหนดดังนี้ 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตร ี
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ตัวที่ 3 – 4   แสดงถึง    รหสัหมู่วิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตัวที่ 5  แสดงถึง   ความยากง่ายของเนื้อหา 
ตัวที่ 6 – 7   แสดงถึง   ลําดับของรายวิชาในหมู่วิชานั้นๆ 

ผู้กําหนดรหัสวิชา 
  ตัวที่ 1 – 5 ให้คณะเป็นผู้กาํหนด ยกเว้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
  ตัวที่ 6 – 7 ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้กาํหนด
หมายเลขลําดับของหมู่วิชานั้นๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
 โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 
  

    ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์) 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 



  144 
 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหสัวิชา 
 

หมู่วิชาของหมวดวิชาตา่ง ๆ  
หมวดวิชาครศุาสตร์   
 00   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    
 01   หมู่วิชาหลักการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
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 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวยั      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนษุยศาสตร์   
 00   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
 01   หมู่วิชาปรัชญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร์      
 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์     
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนุษยวิทยา       
 53   หมู่วิชาสงัคมวิทยา      
 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร ์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร ์       
 56   หมู่วิชานิติศาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์      
          58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศลิปกรรมศาสตร ์  
 80   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
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 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป์       
 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์       
หมวดวิชานเิทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์     
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิง่พิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน ์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์   
หมวดวิชาบรหิารธรุกิจและการจดัการ  
 50  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51  หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญชี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ ์      
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60   หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
หมวดวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
 00  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 01   หมู่วิชาฟิสิกส ์       
 02   หมู่วิชาเคม ี       
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       
 04   หมู่วิชาดาราศาสตร์       
 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก     
 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร์       
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 11   หมู่วิชาสถิติประยุกต์       
 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

  13   หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ์  
 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมู่วิชาผา้และเครื่องแต่งกาย      
 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     
 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมู่วิชาศลิปประดิษฐ ์      
 56   หมู่วิชาสิง่ทอ 
 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์   
 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       
 64   หมู่วิชาสตัวบาล       
 65   หมู่วิชาสตัวรักษ์       
 66   หมู่วิชาการประมง       
 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       
 71   หมู่วิชาการชลประทาน      
 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมู่วิชาสง่เสริมการเกษตร      
 74   หมู่วิชาสือ่สารการเกษตร      
 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   

80   หมู่วิชาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส ์       
 83   หมู่วิชาศลิปหัตถกรรม      
 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    
 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      
 87   หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง       
 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส ์      
 89   หมู่วิชาเครื่องกล       
 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      
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 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      
 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม   
 95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เพื่อทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจํา
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 



  151 
 

 

  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1     
หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ต้ังแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่น ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
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การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 18 
ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
  
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือ         
ศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่
ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับ
สภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มี บัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน  เพื่อ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
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   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15 .4 .5  ไ ด้ รั บอนุ มั ติ จ ากมหา วิทยา ลัย ให้ ลาออกหรื อ โอนไปยั ง
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80  

 15.4.13 กระทําการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคําร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
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หมวด 5 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรยีน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชําระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ่ากว่า 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สําหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 



  157 
 

 

 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมนิผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอน
พิจารณาให้ผลการเรียนเป็น E  
 
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องยื่นคําร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 

 
 ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ตํ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับคะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  31.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 
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ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 

     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่
นําหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไม่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
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ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตาม
ขั้นตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ)์ 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  163 
 

 

 

 

 

 

 



  164 
 

 

 
 

 



  165 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์  

 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ช่ือปริญญา 
-เห็นด้วยกับช่ือปริญญา มีความเหมาะดีอยู่แล้ว 

 
-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

2 ปรัชญาหลักสูตร 
-เขียนได้กระชับดี และครอบคลุมเนื้อหาที่ดี 

 
-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

3 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
-เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็น
อย่างดี 

-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

4 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและท้องถิ่น 
-เป็นหลักสูตรที่สัมพันธ์กับการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
และท้องถิ่น มีรายวิชาใหม่ๆ เช่น นวัตกรรมและ
การจัดการ การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ การบริหาร
ภัยพิบัติและการจัดการภาวะวิกฤติ เป็นต้น 

-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

5 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
-เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ที่ ไ ด้กําหนดให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต สําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี    4 ปี 

 
-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

6 โครงสร้างหลักสูตร 
-เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ได้กําหนดให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
7 ความสัมพันธ์ของหมวดวิชาเฉพาะด้านกับปรัชญา

ของหลักสูตร 
-เมื่อพิจารณาในหน่วยวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ 

 
 

-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

8 ความเหมาะสมของชื่อรายวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตร  (ฉบับร่าง)   
-กฎหม า ย ป ก ค ร อ ง สํ า ห รั บ นั ก รั ฐ ศ า ส ต ร์
ภาษาอังกฤษอาจใช้ Administrative Laws for 
Political  Scientist 
 
-ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งใช้ช่ือภาษาอังกฤษ 
Penal Code 

 
 
-ได้ปรับแก้ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ
ตามคําแนะนําแล้ว 
 
 
-ได้ปรับแก้ตามคําแนะนํา 

9 ควรบรรจุวิชาการฝึกงาน  และมีวิชาสหกิจศึกษา
ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร เ ดี ย ว กั น  ดั ง ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- ได้ปรับแก้ไขตามข้อแนะนําของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยเปิด
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอยู่ในกลุ่ม
ก ลุ่ ม วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศร ี
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 

 
ช่ือปริญญา 
-เห็นด้วยสมควรใช้ช่ือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

 
-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
2 

 
 
 

ปรัชญาหลักสูตร 
-ควรเพิ่มคําว่า “เพื่อการจัดการความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมบนฐานของสันติวิธี”  ในบรรทัดสุดท้าย
ก่อนคําว่า “รู้และเท่าทันการ........” 

 
-ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว   
 

3 ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
-มีความสอดคล้องกันส่วนใหญ่ 

 
 

- ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

4 
 
 
 

ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างหลักสูตรกับการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติและท้องถิ่น 
-มีความสอดคล้องกัน 

 
 
 

- ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

5 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
-เห็นด้วยกับหลักสูตร 

 
- ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

6 โครงสร้างหลักสูตร 
-เห็นด้วยกับหลักสูตร 

 
- ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

7 ความสัมพันธ์ของหมวดวิชาเฉพาะด้านกับปรัชญา
ของหลักสูตร 
-วิชาสันติวิ ธีและการจัดการความขัดแย้งและ
วิชาการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ควร
จะอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

 
 
-ได้ปรับแก้ให้อยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านตามคําแนะนําแล้ว 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
8 ความเหมาะสมของชื่อรายวิชา และคําอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตร  (ฉบับร่าง)   
-วิชาการเมืองการปกครองไทยควรรวมเอาปัญหา
การเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย อาจจะใช้ช่ือ “การเมืองการปกครองไทยและ
การจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
ที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากการเมืองการปกครองไทยที่
อธิบายไปในคําอธิบายหลักสูตรประกอบกับปัญหา
การจัดการความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
-วิชากฎหมายปกครองสําหรับนักรัฐศาสตร์ควรตัด
คํ า ว่ าสํ าหรั บนั กรั ฐศาสตร์ ออก เพราะคํ านี้
ครอบคลุมอยู่แล้ว 
 
 
-วิชาสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง ควร
เปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษเป็น Peace and Conflict 
Management ความหมายจะเหมือนเดิมใน
คําอธิบายรายวิชา 
 
-วิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ ควร
เปลี่ยนชื่อเป็น  การบริหารการคลังสาธารณะและ
การงบประมาณ  Public Finance and 
Budgeting เพื่อให้มีความเป็นสากลในวิชาการ
สาขานี้ ส่วนคําอธิบายรายวิชาเหมาะสมแล้ว 
 
- การจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public 
Management ควรปรับเปลี่ยนคําเป็น “การ
จัดการสาธารณะแนวใหม่”  จะสอดคล้องกับคําใน
ภาษาอังกฤษและทฤษฎีดังกล่าว โดยให้ เพิ่ม
คําอธิบายเป็น การบริหารงานองค์กรสาธารณะที่
ไม่ใช่รัฐ เช่น องค์กรการพัฒนาเอกชน  องค์กร
ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ 

 
 
- ไม่ปรับปรุงแก้ไขเพราะ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรมี
ค ว าม เห็ น ใ ห้ นํ า ไ ปผนวก ใน
เนื้อหาวิชาสันติวิธีและการจัดการ
ความขัดแ ย้ งและวิชา ปัญหา
ชายแดนใต้กับการบริหารจัดการ
พื้นที่ชายแดนใต้ 
 
-คงเดิมไม่ปรับปรุงแก้ไข เพราะ
ก ร ร ม ก า ร อี ก  2  ท่ า น ไ ม่ ไ ด้
เสนอแนะให้มีการปรับ  และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนได้มีการใช้ ช่ือ
วิชานี้ในการสอน 
-ได้ปรับแก้ช่ือภาษาอังกฤษตาม
คําแนะนําแล้ว 
 
 
 
-ได้ปรับแก้ช่ือภาษาไทยและชื่อ
ภาษาอังกฤษตามคําแนะนําแล้ว 
 
 
 
 
-ไม่ปรับแก้เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เห็นชอบว่าเนื้อหาดีแล้ว 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

ช่ือ - สกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม  ใจแก้ว 
 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 โดยภาพรวมมีความทันสมัยและครบถ้วนของ  

องค์ความรู้ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรี และมีความเป็นท้องถิ่น โดยการ
กําหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

-ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

2 ข้อสังเกตโครงสร้างรายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ
เลือก ซึ่งมีจํานวน 27 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต รวม 
81 หน่วยกิต แต่กําหนดให้เรียนอย่างน้อย 36 
หน่วยกิต ผู้เรียนมีโอกาสค่อนข้างมาก (เกินกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่รายวิชาที่เกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก  

-ได้มีการนําไปบรรจุในวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ ได้แก่ วิชาสันติวิธีและ
การจัดการความขัดแย้ง และ
วิชาการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ 

3 การใช้คําในรายวิชาไม่ชัดเจน กล่าวคือเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร ระหว่างคําว่า การบริหาร การ
จัดการ หรือการบริหารจัดการ เมื่อแปลจากคําว่า 
Administration vs. Management ซึ่งปรากฏ
อยู่ในหลายวิชา 

-ได้ปรับแก้จากคําว่าการบริหาร
เป็นคําว่าการจัดการในรายวิชา  
ที่มี เนื้อหาสมัยใหม่ ได้ปรับแก้
บางรายวิ ชาที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
ความเห็นของกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว 

4 
 
 

ช่ือวิชากลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารทาง
การเมือง ช่ือวิชาใหญ่มากจะเชื่อมหรือบูรณาการ
อย่างไร 

-ได้ปรับแก้ตามคําแนะนําของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับแก้
เป็นวิชาการตลาดสําหรับการ
จัดการภาครัฐ 
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ภาคผนวก ญ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์  4 ปี   สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์   
2. ชื่อ – สกุล                     นางสาวศิริลกัษณ์   คัมภิรานนท์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร.บ. บริหารรัฐกิจ 2537

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ น.บ. นิติศาสตร์ 2551

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

พบ.ม. การบริหารการเงินและการคลัง 2540

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ร.ม. บริหารรัฐกิจ 2541

ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2548). บทบาทและการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการ
 พัฒนาที่ย่ังยืน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลใน 3  จังหวัดชายแดน
 ภาคใต้.  
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 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2548). โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาบริการการท่องเที่ยว
  หุบเขาลําพญา.  

ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์. (2550). ทัศนะและบทบาทของเยาวชนไทยมุสลิมต่อการมีส่วนร่วม  
              การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมชายแดนใต้.  

  ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2551). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
     การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา 2550.  
        ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2551). โครงการการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการ  
                 แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดของจังหวัดยะลา.  

ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์. (2551). การศึกษากลไกของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมรูปแบบ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไทยมุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นที่เอื้อ 
ต่อ วิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตําบลพร่อน         
จังหวัดยะลา.  

  ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2553). การปรับใช้แนวคิดสันติวิธีของกลุ่มผู้นําชุมชนเกี่ยวกับการ  
 บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น  ศึกษากรณี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
 อําเภอเมือง จังหวัดยะลา.  

 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์  สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล. (2552). การวิจัย
      เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้าง
      ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้  ศึกษากรณี  องค์การบริหาร 
      ส่วนตําบลพร่อน จังหวัดยะลา.   
 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ. (2552). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้าน 

 กระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้.  

   6.2   บทความ (ถ้ามี) 
       - 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
                       รัฐประศาสนศาสตร์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.                                       
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    14   ปี  
                     ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์             3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น                            3(3-0-6) นก. 
                     ช่ือวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ                      3(3-0-6) นก. 
. ช่ือวิชา  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ   3(3-0-6) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                     - 
 
 
                                                  (ลงช่ือ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คมัภิรานนท์) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์  4 ปี   สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์   
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ 2543

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ 2546

ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 

 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล. (2552). การวิจัย
เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ศึกษากรณี  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพร่อน จังหวัดยะลา.   

ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ*. (2552). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้าน 
กระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. 

                        หมายเหตุ : * ผู้ร่วมวิจยั 
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  6.2   บทความ (ถ้ามี) 
       - 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

           - 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    8   ปี  

ช่ือวิชา การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย   3(3-0-6) นก. 
   ช่ือวิชา  การเมืองโลก     3(3-0-6) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
    - 
 
 
                                                 (ลงชื่อ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                            (นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์  4 ปี   สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์   
2. ชื่อ – สกุล                     นางสาวสุปรีญา   นุ่นเกลีย้ง   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ         -  
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ 2543

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ม. การเมืองและการปกครอง 2549

ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล. (2552). การวิจัย
 เชิงปฏิบัติการระบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้าง 
 ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ศึกษากรณี  องค์การบริหาร
 ส่วนตําบลพร่อน จังหวัดยะลา.   

 ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์และคณะ*. (2552). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้าน 
 กระบวนการยุติธรรมชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. 

                         หมายเหตุ : * ผู้ร่วมวิจัย 
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 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
 - 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

- 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    6  ปี 

ช่ือวิชา ปรัชญาการเมือง    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์  3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) นก. 
   ช่ือวิชา  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ทฤษฎีการเมือง 2(2-0) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  - 
 
                                                  (ลงช่ือ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                              (นางสาวสุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์  4 ปี   สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์   
2.  ชื่อ – สกุล                    นายมะพาริ กะมูนิง   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        - 
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ 2548

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์   2551

ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

มะพาริ กะมูนิง (2553). การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
  ตําบลละแอ  อําเภอยะหา จังหวัดยะลา. 
 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
       - 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
            - 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    3   ปี  
                     ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์           3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ระบบบริหารราชการไทย                3(3-0-6) นก.  
                     ช่ือวิชา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ              3(3-0-6) นก.  
                     ช่ือวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน                      3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                        3(3-0-6) นก.  
 ช่ือวิชา  จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             3(3-0-6) นก.  
                     ชื่อวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ                     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย                                3(3-0-6) นก.  
 ช่ือวิชา  การจัดองค์กรท้องถิ่น                                       3(3-0-6) นก.  
                     ช่ือวิชา  ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ    3(3-0-6) นก.  
    
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                     - 
 
 
                                                  (ลงช่ือ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                    (นายมะพาริ  กะมูนิง) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

 ระดับปรญิญาตร ี    ระดับปรญิญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์  4 ปี   สาขาวิชา  รฐัประศาสนศาสตร์   
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวสุวิมล  แซ่ก่อง   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ        -   
4. สังกัด                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2548

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 2553

ปริญญาเอก - - - - 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

- 
 6.2   บทความ (ถ้ามี) 

 - 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

- 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    11   เดือน 

ช่ือวิชา ปรัชญาการเมือง    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) นก. 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  - 
 
                                                  (ลงช่ือ) ....................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                  (นางสาวสุวิมล  แซก่่อง) 
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