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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์               

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
1.1 รหัส  25481661101695 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration 

Program in Public Administration    
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
      ช่ือย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม : Bachelor of Public Administration 
  (Public Administration)    

ช่ือย่อ : B.P.A. (Public Administration)  
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

1) แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
2) แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (Public Policy and Public Management) 
3) แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน (Public and Private Sector Management) 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 131 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
5.2 ภาษาที่ใช ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
6.2 เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรใน 

  การประชุม คร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

การประชุมวาระพิเศษ คร้ังที ่ 2/2563 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2563 
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

  การประชุม คร้ังที่  9/2563 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ปลัดอ าเภอ / ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
8.3 นักทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
8.4 นักบริหารงานท่ัวไปในภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
8.5 นักบริหารงานคลังในภาครัฐ และท้องถิ่น 
8.6 นักบริหารการเงิน 
8.7 พนักงานท้องถิน่  
8.8 พนักงานภาคเอกชน  

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ                    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
- แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ 
    3900100267706 

อาจารย์ - ร.ม. (การปกครอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2546 

- สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) 
  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2545 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2. นายณัฐพล ใจจริง 
    3100400694615 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 
 
 

- ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (วิทยานิพนธ์ดีมาก) 

พ.ศ. 2552 

- ร.ม  . (การปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2540 

- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (เกียรตินิยม, รางวัลทุนภูมิพลฯ) 

พ.ศ. 2536 

3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า 
    3110401461185 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 
 
 

- รป.ด. 
  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2562 

- รป.ม. 
  (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2545 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

พ.ศ. 2544 

- แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    3609900117459 

อาจารย์ - ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2556 

- รป.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2555 

- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

พ.ศ. 2548 

2. นางสาวมาธินี คงสถิตย์ 
    3190600246829 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2561 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2550 

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2548 

3. นางสาวมนทกานต์ิ รอดคล้าย     
    1101401696357 

อาจารย์ - ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 

- MSc. (Human Resources  ค.ศ. 2012 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

  Management and Consulting) 
  University of Bath, UK 
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2554 

- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
1. นายสัคพัศ แสงฉาย 
    3959900489442 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- รป.ม. 
  (นโยบายสาธารณะและ 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2549 

2. นายปกครอง มณีโรจน์ย์ 
    3100600103335 

อาจารย์ ดร. - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2558 

- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2532 

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2529 

3. นางสาวพิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ 
    310600222258 

อาจารย์ ดร. - ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2556 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2549 

- ค.บ. (การประถมศึกษา) 
  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2545 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 มิติทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อนโยบายด้านการบริหารราชการ 
ท าให้กระบวนการบริหารงานภาครัฐต้องปรับเปล่ียนตลอดเวลา 

11.1.2 ปัจจุบันประเทศต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในเวทีโลก จึงต้องมีการพัฒนา  
การบริหารราชการ รวมถึงการบริหารความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 ความเจริญก้าวหน้าของสังคม อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การส่ือสารที่ทันสมัย ส่งผลให้กระบวนการด้านการบริหารงานภาครัฐต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ 
11.2.2 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร

ภาครัฐให้มุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
11.2.3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

นโยบายด้วย 
11.2.4 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

หน่วยงานในองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น เพื่อก าหนดมาตรฐาน
ทางด้านวิชาชีพ และวิชาการท่ีคาดว่าจะได้รับจากบัณฑิต 

11.2.5 การแข่งขันในการผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

12.1.2 หลักสูตรต้องมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นท่ีต้องการขององค์การ

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ท าวิจัยเพื่อพัฒนา

สังคมและประเทศ 
12.1.5 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ท่ีเป็นมาตรฐานควบคู่ไปกับการมี

คุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชน และ
สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (Global Citizen) อย่างมีความสุข 

12.2.2 วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้การบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12.2.3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
สังคม และองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

12.2.4 ท านุบ ารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารราชการ  
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
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- หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
หลักสูตรนี้ทุกรายวิชา นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/

หลักสูตรอื่น เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการบริหารราชการตามความต้องการของหลักสูตร 
13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพ จากองค์กรท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาท่ีสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และ

ทักษะวิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา 
ปัญญาก้าวล้ า กล้าน าชุมชน เป่ียมล้นคุณธรรม 

1.2 ความส าคัญ 
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และความรู้ความสามารถในด้าน     

การบริหารภาครัฐ การบริหารรัฐวิสาหกิจ การบริหารงานท้องถิ่น และการบริหารงานภาคเอกชน      
ท่ีตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

1.2.2 มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ กระบวนทัศน์ และทักษะด้านการบริหารงานภาครัฐ 
การบริหารรัฐวิสาหกิจ การบริหารงานท้องถิ่น และการบริหารงานภาคเอกชน สามารถคิดวิเคราะห์
และน าองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคมเมือง เป็นพลเมืองท่ีมี          
จิตสาธารณะ มีคุณธรรมและส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต 

1.2.4 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของ
องค์กรท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการสอน การบริการทางวิชาการ
และการวิจัย 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่ อให้นักศึกษามีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ด้าน               

รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ และเป็นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
1.3.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อน า

องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม อย่างบูรณาการ 
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1.3.3 เพื่ อ ให้นัก ศึกษาเป็น ผู้มี จิตส านึ กพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย                  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม 

1.3.4 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย น าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์การในการพัฒนาการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในทุกระดับอย่างยั่งยืน 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี 
สกอ.  ก าหนด  

- พฒันาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด  

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- การพัฒนาการเรียนการสอน - ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- ปรับปรุงหลักสูตร/เนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปล่ียนแปลง
ของการบริหารทั้งองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน 

- รายงานผลการประเมิน    
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

- การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ในหลักสูตร 

- สนับสนุน/ส่งเสริมให้อาจารย์
ในหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ ใน
สาขาวิชาของตนเอง 

- สนับสนุน/ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล 

- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในเวทีระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีได้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง 

- ร้อยละของผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- การพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะ

ผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิสาธารณะ 

- จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
นักศึกษาให้มีภาวะผู้น า และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

- จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
นักศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มีภาคฤดูร้อน จ านวน 
1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์  โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
ภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนท่ี 2  ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2) คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ก าหนดให้ใช้  

3) ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (รับตรง) หรือตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1) นักศึกษามีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภูมิล าเนา และความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ: Emotional Quotient) ท าให้แต่ละคนนั้น มีความสามารถในการปรับตัวด้านสังคมท่ีไม่เท่ากัน 

2) นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศไม่เท่ากัน และยังไม่
สามารถประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

4) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และการติดตามสถานการณ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

5) นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีไม่สอดคล้องกับลักษณะของ          
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1) จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดย

มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับนักศึกษา 
2) ก าหนดตารางเวลา ให้นักศึกษาฝึกฝนความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา 
3) ก าหนดให้แต่ละรายวิชา สอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์

สถานการณ์ต่างๆ เช่น สภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ท่ีดี 

4) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดตารางเวลาของช่ัวโมงพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) เพื่อให้ค าแนะน าในการปรับตัวด้านสังคมอย่างเป็นระบบ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
- แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2  80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3   80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4    80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา    80 80 
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- แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2  80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3   80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4    80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา    80 80 

 
- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2  80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3   80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4    80 80 
รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา    80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย ล้านบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 0.05 0.10 0.15 0.20 0.20  
ค่าลงทะเบียน 0.70 1.20 1.90 2.60 2.60  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  
รวม 2.05 2.60 3.35 4.10 4.10  

  
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย ล้านบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7  
ค่าครุภัณฑ์ 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15  
รวม 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85  

หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายต่อปี 51,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบช้ันเรียน 
        แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 
        อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 131 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่ 

(1) แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
(2) แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (Public Policy 

and Public Management) 
(3) แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน (Public and Private Sector 

Management) 
มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (4) และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีก เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น   
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
 (1) วิชาแกน เรียน 30 หน่วยกิต 
 (2) วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร  
ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตประกอบด้วย 4 

หลัก มีความหมายดังนี้ 
GEH หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEL หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
GES หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
PPA หมายถึง Political Science and Public Administration 
LGO หมายถึง Local Government 
PUB หมายถึง public administration 
PPM หมายถึง Public and Private Sector Management 
เลขหลักพัน หมายถึง ระดับช้ันปี 
 เลข 1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 
เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลข 1 หมายถึง วิชาแกน 
 เลข 2 หมายถึง วิชาบังคับ 
 เลข 3 หมายถึง วิชาเลือก 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชา 
   

3.1.4 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 3(3-0-6) 

 The Royal Court of Suan Sunandha  
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation  

 

 
 
 
 
 

 

 



13 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Thai Society in Global Context  
GEN0104 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Self Development  
GEN0105 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Truth of Life  
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Life in Multicultural Society  
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี 3(3-0-6) 

 Good Citizenship  
GEN0108 ความคิดอันงดงาม 3(3-0-6) 

 Beautiful Thought  
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ 3(3-0-6) 

 King’s Philosophy  
GEN0110 ส านึกไทย 3(3-0-6) 

 Thai Consciousness  
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า 3(3-0-6) 

 Building Leadership  
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ 3(3-0-6) 

 Outside of the Box Thai Intellect  
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

 Inspiration of Life  
GEN0114 สีสันวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Color of Literatures  
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 

 Film Appreciation  
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันท่ีเป็นจริง 3(3-0-6) 

 From Disappointment to a Dream Come True  
2) กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

GEN0201 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage  

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes  

GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 

 
Thai for Career 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 

 English for Communication and Information Retrieval  
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

 English for Study Skills  
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Career Development  
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ  3(3-0-6) 

 English for Health Care  
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ  3(3-0-6) 

 Public Speaking and Presentation Skills in English  
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Discourse English for Communication  
GEN0211 ภาษาจีน  3(3-0-6) 

 Chinese Language  
GEN0212 ภาษาพม่า  3(3-0-6) 

 Burmese Language  
GEN0213 ภาษาเขมร  3(3-0-6) 

 Khmer Language  
GEN0214 ภาษาลาว  3(3-0-6) 

 Lao Language  
GEN0215 ภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language  
GEN0216 ภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 

 Malay Language  
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 Information Technology for Communication  
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  Science and Technology for Quality of Life  
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

 
Science and Environments 
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GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Literacy   

GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  

GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Health Care for New Gen  

GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3(3-0-6) 
 Miracle of Thought  

GEN0308 อินโฟกราฟิก 3(3-0-6) 
 Info Graphic  

GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital for Life  

GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ 3(3-0-6) 
 Sexual Health Promotion  

GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด 3(3-0-6) 
 Natural Therapy  

GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial  Literacy  

GEN0313 การเต้น 3(3-0-6) 
 Dancing  

GEN0314 โยคะ 3(3-0-6) 
 Yoga  

GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน 3(3-0-6) 
 Never Get Fat Again  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 3(3-0-6) 

 Science of Anti-Aging  
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 3(3-0-6) 

 State of the Art of Royal Cuisine  
GEN0318 รักปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safe Sex  
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 

 Entrepreneurship in Digital  
4) และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า    95 หน่วยกิต 

1) วิชาแกน เรียน 30 หน่วยกิต 
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PPA1101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Political Science  

PPA1103 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government  

PPA1107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration  

PPA1108 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Policy  

PPA1109 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Law for Public Administrator  

PPA1110 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Social and Economic Structure  

PPA2111 การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Basic Enquiry and Reading in Public Administration  

PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator I  

PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator II  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Public Administration Research Methodology  
2) วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนเพียงแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านัน้ 
(1) กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
LGO1205 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Organization and Management  
LGO2221 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Strategic Management in Local Government  
LGO2223 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Law  
LGO2303 การบริหารจัดการท่ีดีและภาวะผู้น าในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Good Governance and Leadership in Local Government  
LGO2304 การจัดการความหลากหลายและพหุวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Diversity and Multiculturalism Management in Local Level 
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LGO3336 การบริหารส านักงานสมัยใหมใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Modern Office Management in Local Government  

LGO3338 การจัดการภัยพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Public Disaster Management in Local Government  

LGO3341 การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Network Management and Collaborative in Local Level 
 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
PUB1206 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Organization Theories and Public Management  
PUB2308 การสร้างและการบริหารเครือข่ายในภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Establishing and Managing Networks in the Public Sector 
PUB2309 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Modern Office Management in Government Agencies  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PUB2314 ภาวะผู้น าและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 3(3-0-6) 

 Leadership and Good Governance  
PUB3311 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Government Procurement and Supplies Management 
PUB3312 ทักษะการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Administrative Skills in Government Agencies 
PUB3316 การบริหารหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Government and Non Government Management 
PUB3319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Innovation in Public Administration  
 
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
PPM1205 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Organization Theories  
PPM2211 การจัดการองค์การคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality Organizations Management  
PPM2212 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 

 Startup Management  
PPM2306 ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหารองค์การ 3(3-0-6) 

 Leadership and Ethics in Organization  
PPM2308 การจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 
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 Risk Management  
PPM3217 การเปล่ียนผ่านสู่องค์การดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Transformation to Digital Organization  
PPM3218 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 

 Learning Organization Management  
PPM3317 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

 Logistics & Supply Chain Management  
 
(2) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LGO2226 การเมืองและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Politics and Elections in Local Level  
LGO3216 การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Public Services Management in Local Level  
LGO3316 แนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3(3-0-6) 

 Concepts of Urban Planning  
LGO3333 การจัดการปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ีเมืองและมหานคร 3(3-0-6) 

 Local Governance in Urban and Metropolitan Areas  
LGO3334 เมืองศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Urban Studies and Local Development  
LGO3335 การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ีชนบท 3(3-0-6) 

 Politics and Local Governance in Rural Areas 
LGO3337 นโยบายสาธารณะกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในระดับท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 Public Policy and Natural Resource and Environment Management 
in Local Level 

LGO3342 การบริหารและการประเมินผลโครงการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Project Administration and Evaluation in Local Government 
LGO3347 การจัดสวัสดิการสังคมในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Social Welfare Management in Local Level  
 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
PUB2215 การวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Plan and Policy Analysis in Public Sector 
PUB2217 การบริหารโครงการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Project Management 
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PUB2311 นโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
 Environment and Disaster Management Policy 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PUB2312 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพประชากร 3(3-0-6) 

 Public Policy and The Development of Quality of Life of Population 
PUB2313 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

 Public Policy and Social Development  
PUB3217 นโยบายสาธารณะและการเมือง 3(3-0-6) 

 Public Policy and Politics 
PUB3313 นโยบายสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Public Policy and Economic Development 
PUB3314 นโยบายและการจัดการเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Policy and Management 
 
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
PPM2213 กระบวนการนโยบายและการวางแผน 3(3-0-6) 

 Public Policy Process and Planning  
PPM2309 นโยบายสาธารณะกับการลดความเหล่ือมล้ า 3(3-0-6) 

 Public Policy to Reduce Inequality  
PPM3213 การบริหารและประเมินโครงการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Project Management and Evaluation in Public and Private Sector 
PPM3219 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Data Science  
PPM3315 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 

 Economic and Social Development Policy  
   
(3) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
LGO2222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Human Resources Management In Local Government 
LGO2227 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Procedure  
LGO3217 การบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Performance Management in Local Government 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LGO3340 กฎหมายการบริหารบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Human Resource Management Law in Local Government 
LGO3346 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Human Resources Development In Local Government  
 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
PUB2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Public Sector 
PUB3219 การบริหารผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Performance Management in Public Sector 
PUB3221 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resources Development in Public Sector 
PUB3317 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ 3(3-0-6) 

 Labor and Welfare Administration 
PUB3318 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 

 Compensation Management 
 
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
PPM2206 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Capital Management  
PPM2209 การจัดการผลการปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Performance Management in Public and Private Sector 
PPM2214 มวลชนสัมพันธ์และการส่ือสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Mass Relations and Communications in Digital Age  
PPM3220 พนักงานสัมพนัธ์และการบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 

 Employee Relations and Compensation Management 
PPM3221 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3(3-0-6) 

 Administrative Procedure Principle  
PPM3309 การพัฒนาทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 

 Human Capital Development  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPM3327 การเจรจาและการจัดเตรียมนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 

 Negotiation and Legal Document Preparation  
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(4) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Public Administrative Concepts and Theories) 

แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
LGO1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
LGO1218 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institutions  
LGO1219 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Democracy and Participation in Local Level  
LGO1301 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง 3(3-0-6) 

 History Political Thoughts  
LGO2225 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 History of Local Government  
LGO3218 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
LGO3219 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Local Government  
LGO3325 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัยของไทย 3(3-0-6) 

 Thai Contemporary Political Thoughts  
LGO4217 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการจัดการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 Seminar on Selected Topics in Local Governance  
LGO4324 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น 5(450) 

 Field Experience in Local Government  
 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
PUB1205 สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ส าหรับนักบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 

 Integrated Social Science for Public Administrator 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PUB2212 การบริหารรัฐกิจไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Thai Public Administration in Global Context 
PUB2213 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Strategic Planning and Management in Public Sector  
PUB2214 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Modern Technique Administration in Public Sector 
PUB2216 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก 3(3-0-6) 

 Development Administration in Global Context 
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PUB3215 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 
 Qualitative Research in Public Administration 

PUB3218 กฎหมายปกครองส าหรับการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
 Administrative Law for Public Administration 

PUB3220 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 
 Seminar on Selected Topics in Public Administration 

PUB4311 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 5(450) 
 Field Experience in Public Policy and Public Management 
 
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
PPM1201 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 Public and Private Sector Management  
PPM1206 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ 3(3-0-6) 

 New Public Governance  
PPM2207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Strategic Management in Public and Private Sector  
PPM2301 การเมืองและระบบราชการ 3(3-0-6) 

 Politics and the Bureaucracy  
PPM2305 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 Governance and Social Responsibility  
PPM2310 สถิติส าหรับการบริหารและการพัฒนาภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Statistics for Development Administration of Public Sector 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPM3222 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางบริหารภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5) 

 Seminar on Selected Topics in Public and Private Sector Management 
PPM3223 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 Principles of Administrative Law  
PPM4328 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารภาครัฐและเอกชน 5(450) 

 Field Experience in Public and Private Sector Management 
 

(5) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
LGO2224 การบริหารการคลังและการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 Local Fiscal Administration and Revenue Development 
LGO2305 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
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 Public Finance Administration 
LGO3306 การจัดการและการวิเคราะห์งบการเงินในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 Management and Financial Analysis in Local Government 
LGO3339 กฎหมายการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Fiscal Law  
LGO3343 รายจ่ายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Government Expenditures  
LGO3344 นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Fiscal Innovations  
LGO3345 การบริหารการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Investment Administration  
LGO3348 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Urban Economics for Development Planning in Local Level 
 
แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PUB2208 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Public Budgeting and Fiscal Administration 
PUB2310 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 

 Economic, Fiscal and Monetary Policy Management 
PUB3315 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 

 Governmental Financial Management Information System: GFMIS 
 
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
PPM1207 การบริหารนโยบายการเงินและการคลัง 3(3-0-6) 

 Monetary and Fiscal Policy Management  
PPM2205 การงบประมาณ 3(3-0-6) 

 Budgeting  
PPM2215 การบริหารตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 Financial Market Management  
PPM2311 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Economics for Public and Private Sector Management 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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3.1.5 แผนการเรียน 
1. แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

PPA1101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Political Science  

PPA1103 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government  

PPA1107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration  

PPA1110 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Social and Economic Structure  
LGO1205 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Organization and Management  

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) 

PPA1108 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Policy  

PPA1109 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Law for Public Administrator  

LGO1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

LGO1218 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  
LGO1219 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Democracy and Participation in Local Level 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) 

PPA2111 การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Basic Enquiry and Reading in Public Administration  

LGO2222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Human Resources Management In Local Government  

LGO2223 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Law  

LGO2225 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 History of Local Government  

LGO2226 การเมืองและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Politics and Elections in Local Level 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) 

LGO2221 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Strategic Management in Local Government  

LGO2224 การบริหารการคลังและการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง 3(3-0-6) 
 ส่วนท้องถิ่น  
 Local Fiscal Administration and Revenue Development  

LGO2227 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Procedure  

LGO2303 การบริหารจัดการท่ีดีและภาวะผู้น าในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Good Governance and Leadership in Local Government  

LGO3334 เมืองศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Urban Studies and Local Development  

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) 

PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator I  

PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Public Administration Research Methodology 

LGO3216 การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Public Services Management in Local Level  
LGO3218 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
LGO3219 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Local Government  

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 English for Public Administrator II  
LGO3217 การบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Performance Management in Local Government  
LGO3333 การจัดการปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ีเมืองและมหานคร 3(3-0-6) 

 Local Governance in Urban and Metropolitan Areas 
LGO3342 การบริหารและการประเมินผลโครงการในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

 Project Administration and Evaluation in Local Government 
LGO3346 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Human Resources Development In Local Government 
รวม 15 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
LGO3336 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Modern Office Management in Local Government 
LGO4217 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการจัดการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar on Selected Topics on Local Governance 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

LGO4324  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่น  5(450) 
 Field Experience in Local Government  

รวม 5 หน่วยกิต 
 

2. แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
PPA1101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  
PPA1103 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 Thai Local Government  
PPA1107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Public Administration  
PPA1109 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Law for Public Administrator  
PUB1205 สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ส าหรับนักบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
 Integrated Social Science for Public Administrator 

รวม 21 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) 
PPA1108 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Introduction to Public Policy  
PPA1110 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

 Thai Social and Economic Structure  
PUB1206 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Organization Theories and Public Management 
PUB2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management in Public Sector 
PUB2212 การบริหารรัฐกิจไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration in Global Context 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) 

PPA2111 การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Basic Enquiry and Reading in Public Administration  

PUB2213 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning and Management in Public Sector 

PUB2215 การวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Plan and Policy Analysis in Public Sector  

PUB2216 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Development Administration in Global Context  

PUB2308 การสร้างและการบริหารเครือข่ายในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Establishing and Managing Networks in the Public Sector 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) 

PUB2208 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Public Budgeting and Fiscal Administration 

PUB2214 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Modern Technique Administration in Public Sector 

PUB2217 การบริหารโครงการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Project Management  

PUB2309 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Modern Office Management in Government Agencies 
PUB2314 ภาวะผู้น าและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 3(3-0-6) 

 Leadership and Good Governance  
รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) 
PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 English for Public Administrator I  
PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Public Administration Research Methodology  
PUB3217 นโยบายสาธารณะและการเมือง 3(3-0-6) 

 Public Policy and Politics  
PUB3219 การบริหารผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Performance Management in Public Sector 
PUB3316 การบริหารหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Government and Non Government Management  

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 English for Public Administrator II  
PUB3218 กฎหมายปกครองส าหรับการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 

 Administrative Law for Public Administration 
PUB3221 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Human Resources Development in Public Sector 
รวม 9 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PUB3215 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 

 Qualitative Research in Public Administration 
PUB3220 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 

 Seminar on Selected Topics in Public Administration 
PUB3312 ทักษะการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Administrative Skills in Government Agencies 
PUB3319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Innovation in Public Administration 
รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

PUB4311 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 5(450) 
 Field Experience in Public Policy and Public Management  

รวม 5 หน่วยกิต 
   

3. แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

PPA1101 หลักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Political Science      

PPA1103 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government  

PPA1107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration    

PPA1109 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Law for Public Administrator  

PPM1201 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
 Public and Private Sector Management  

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 4 3(3-0-6) 

PPA1108 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Policy  

PPA1110 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Social and Economic Structure  

PPM1205 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organization Theories  

PPM1206 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่  3(3-0-6) 
 New Public Governance   

PPM1207 การบริหารนโยบายการเงินและการคลัง 3(3-0-6) 
 Monetary and Fiscal Policy Management  
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รวม 21 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 5 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 6 3(3-0-6) 

PPA2111 การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Basic Enquiry and Reading in Public Administration 

PPM2211 การจัดการองค์การคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Organizations Management  

PPM2213 กระบวนการนโยบายและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public Policy Process and Planning  

PPM2206 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Capital Management 

PPM2205 การงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Budgeting 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 7 3(3-0-6) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 8 3(3-0-6) 
PPM2212 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 

 Startup Management  
PPM2209 การจัดการผลการปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Performance Management in Public and Private Sector 
PPM2214 มวลชนสัมพันธ์และการส่ือสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Mass Relations and Communications in Digital Age  
PPM2207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 

 Strategic Management in Public and Private Sector 
PPM2215 การบริหารตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 Financial Market Management  
รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 9 3(3-0-6) 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 10 3(3-0-6) 

PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator I  

PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Public Administration Research Methodology  

PPM3217 การเปล่ียนผ่านสู่องค์การดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Transformation to Digital Organization  

PPM3219 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Data Science  

PPM3218 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 Learning Organization Management  

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator II  
PPM3221 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3(3-0-6) 
 Administrative Procedure Principle  
PPM3213 การบริหารและประเมินโครงการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Project Management and Evaluation in Public and Private Sector 
PPM3220 พนักงานสัมพนัธ์และการบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Employee Relations and Compensation Management 
PPM3222 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางบริหารภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5) 
 Seminar on Selected Topics in Public and Private Sector Management 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

PPM3317 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics & Supply Chain Management 
PPM3223 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Principles of Administrative Law 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
PPM4328 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารภาครัฐและเอกชน 5(450) 
 Field Experience in Public and Private Sector Management 

รวม 5 หน่วยกิต 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 3(3-0-6) 
 The Royal Court of Suan Sunandha   

ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพัน
ของนักศึกษา 

History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan 
Sunandha, uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, 
personality, living one’s life, love, and ties of the students 
   
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation  

ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้และ
เข้าใจคุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และ
วรรณกรรม เน้นความเข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ 

Definition, the importance and scope of fine arts, the creation of 
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine 
arts including visual, auditory and performing arts with literatures paying an 
emphasis on the insight into and the creation of aesthetic appreciation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  

แนวความคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 
ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจาก
การท่ีไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในฐานะประชาคมโลก 

Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation 
and roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and 
the effects of being a part in global society, the procession of good conscious and 
attitude towards living together peacefully as world citizen 
   
GEN0104 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  

หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเส่ียงในชีวิต และการด าเนินชีวิตท่ีมี
คุณค่าอย่างมีความสุข 

Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and 
others, the pride of oneself, concept and theories of self-development, process 
and procedure of self-development, the creation of interpersonal relationship, 
skills of emotional quotient management, the prevention of risking one’s life 
behavior, and living one’s valuable and happy life 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0105 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการด าเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุ่งหมายและคุณค่า
ของชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก่ ความเจ็บ และความตาย วิธี
แสวงหาความสุขท่ียั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับ
ผู้อื่นในสังคม 

Definition, the importance, and principles of living one’s life in all 
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical 
principles, strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of 
seeking sustainable happiness, living one’s life with ethical value for peaceful 
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coexistence in societies 
   
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช้ือชาติ กลุ่มชน เพศ 
และชนช้ันทางสังคมในการด าเนินชีวิต แนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Definition and scope of the meaning of multicultural society, the 
insight into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, 
social groups, genders and social status in living one’s life, concept of positive 
thinking relating to human’ coexistence with good attitudes of living with others in 
multicultural society 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี 3(3-0-6) 
 Good Citizenship  

ความหมาย และความส าคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าท่ี และ
พันธะทางสังคม การมีจิตส านึก คุณธรรม และจริยธรรม การสร้างจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
การมีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีต่อสังคม เน้นการเป็นพลเมืองท่ีดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

Definition and the importance of good citizenship, awareness of 
rights, roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, 
moral and ethics, including the creation of voluntarily contributions  and public 
consciousness, possession of good attitudes about and value of society with an 
emphasis on being a good citizen based on democratic principles capable of 
following the standard and Thai tradition as well as customs 
   
GEN0108 ความคิดอันงดงาม 3(3-0-6) 
 Beautiful Thought  

ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิด
ด้านบวก การฝึกสติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ความเครียด
และการจัดการกับความเครียด รู้จักการปรับตัวและการเข้าสังคม เน้นทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

Knowledge about and the insight into concepts and empirical 
practice, analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional 
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stability, true understanding of oneself, stress and stress management, awareness 
of self-adjustment and socializing with an emphasis on skills of sensible thought 
and problem solving 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy  

ปรัชญาและองค์ความรู้ของพระราชา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และ
รักถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

King’s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, 
the royal’s initiative projects, local intellect, communities’way of life with love, 
unity and the love of one’s homeland with the purpose of raising sustainable local 
intellect 
   
GEN0110 ส านึกไทย 3(3-0-6) 
 Thai Consciousness  

ลักษณะท่ัวไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย  แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย
ต้ังแต่เกิดจนตาย  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม การให้คุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม  
การเมือง การปกครอง  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีแห่งความเป็นไทย และทิศ
ทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

General characteristic and evolution of Thai society, way of life of 
Thai people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value 
raising, moral and ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being 
Thai and direction of the social and cultural development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า 3(3-0-6) 
 Building Leadership  

ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหน้าท่ีพื้นฐาน การควบคุม การตัดสินใจ 
การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้น า 

Theories, concept, practical rules, basic characteristic of 
responsibilities, controlling, decision making, communication, motivation, 
leadership, social responsibilities, the application of various situation for leadership 
development 
   
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ 3(3-0-6) 
 Outside of the Box Thai Intellect   

แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒนาท่ีแตกต่างจากเดิมของปัญญาไทย     
การสร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการด าเนินชีวิตในสังคม
ยุคใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มของปัญญาไทย 

Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative 
development of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the 
application of Thai intellect to living one’s life in modern society and adding value 
to Thai intellect 
   
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Inspiration of Life  

ความส าคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ใน
การผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต 

The importance of thinking process, basic emotion and thought 
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, 
case studies from various sciences to create inspiration of life 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0114 สีสันวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Color of Literatures   

ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปัจจุบัน 
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วิธีการสร้างอารมณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์วรรณคดีโลกตะวันออก 
ตะวันตก และประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรม 

Definition and scope of literatures, evolution of contemporary 
literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing 
east and west literatures including those in Thailand, the awareness and the 
perception of the value of literatures 
   
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ 3(3-0-6) 
 Film Appreciation  

ความรู้ รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ท้ังในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา  
ประเภท และรูปแบบการน าเสนอ  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม
และการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ 

Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the 
eastern and western world including Thailand, elements of film production 
including structure, origin, types and presentation forms with the purposes of the 
development of knowledge and the insight into moving pictures as film viewers 
and the evaluation of film appreciation 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง 3(3-0-6) 
 From Disappointment to a Dream Come True   

หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปัญหาในชีวิต การเข้าใจตนเองและ    
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ต่าง ๆ ในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการด าเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขในทุกมิติ 

Principles and concepts of coping with problems in life, the insight 
into oneself, self-adjustment when facing psychological, emotional, and social 
problems, awareness of various positive and negative experiences, and principles 
of living one’s life for the creation of happiness in all dimensions 
   
GEN0201 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage  

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลัก
ไวยากรณ์ เพื่อการส่ือสารและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
มารยาททางสังคม 

Thai language usage based on grammar for speaking, listening, 
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speaking, reading and writing  for communication and presentation,  appropriate 
Thai usage in variety of situation and social manners 
   
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes  

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากส่ือหลากหลายท้ังส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนองานเชิงวิชาการ 

Thai language study skills, expressing academic opinions, writing 
reports with citing references, information retrieval of printed and electronic 
materials for academic presentation 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0203 ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
 Thai for Career   

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการท างาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะน าตนเอง 
และการใช้ภาษาไทยในส่ือสังคมออนไลน์ การน าเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ และ/หรือการส่ือสาร
ในกลุ่มใหญ่ 

Skills of Thai language usage for future career; completing  
application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing 
meeting minutes, self-introduction and Thai language usage on social network, oral 
presentation in public and/or mass communication 
   
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information Retrieval 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตประจ าวัน          
การทักทายท าความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทาง
โทรศัพท์ การบรรยายสถานท่ีต้ังและทิศทาง การให้ค าส่ัง การแก้ไขปัญหา การให้ค าแนะน า       
การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์ 

English of daily life Communication in various situations; greeting and 
getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on 
the phone, describing places, locations and directions, giving instructions, problem 
solving, giving advice, electronic information retrieval; citing references and learning 
from electronic databases as well as printed materials 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความ
คิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่าน
และการเขียน โดยใช้ส่ือระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

English for communication, including giving information, writing summary and 
expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and using 
dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases 
   
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การ
เขียนรายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากส่ือหลากหลายท้ังส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

English for study skills; giving academic opinions, writing reports with citing 
references, electronic information retrieval using a variety of media including printed as well 
as electronic materials for academic presentation in various forms 
   
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Career Development  

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะน าตนเอง 
และการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสังคมออนไลน์ การน าเสนอผลงานในท่ีสาธารณะและ/หรือ           
การส่ือสารในกลุ่มใหญ่ 

Skills of English language usage for future career; completing  application 
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, self-
introduction and English language usage on social network, oral presentation in public 
and/or mass communication 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ  3(3-0-6) 
 English for Health Care  

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านสุขภาพ ทักษะการอ่านและการส่ือสาร การดูแล
สุขภาพ ความสามารถในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารก ากับยา การค้นหา
และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคท่ีพบบ่อย การป้องกันโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว 

Basic English medical terminology relating to health, reading skills and 
communication for health care, ability to create the understanding of medicine 
usage and medical labels in English, information retrieval and further study of 
frequently found illnesses and the prevention of the diseases for the benefit of 
the individual and the family 
   
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
 Public Speaking and Presentation Skills in English  

หลักการพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ใน   
การพูด การกล่าวแนะน าตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรียมเค้าโครงเรื่องท่ีจะพูด      
การเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน และ        
การเลือกหัวข้อท่ีเหมาะสม 

English Public speaking and presentation skill in the areas of defining 
audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and 
closing, appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both 
mentally and physically, fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate 
topics 
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Discourse English for Communication  
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ความส าคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการพูด การเปล่ง
เสียง การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานจริง และการใช้ชีวิต โดย
เน้นการอภิปราย การน าเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที 

The importance and types of speaking, basic principles of speaking, utterance, 
listening, speaking, reading and writing practices for the application at work and real life with 
an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and debates 
   
GEN0211 ภาษาจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Language  

การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียนความรู้
ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Chinese language usage including listening, speaking, reading and writing for 
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
   
GEN0212 ภาษาพม่า  3(3-0-6) 
 Burmese Language  

การใช้ภาษาพม่า ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน  และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Burmese language usage including listening, speaking, reading and writing for 
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0213 ภาษาเขมร  3(3-0-6) 
 Khmer Language  

การใช้ภาษาเขมร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Khmer language usage including listening, speaking, reading and writing for 
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
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build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
   
GEN0214 ภาษาลาว  3(3-0-6) 
 Lao Language  

การใช้ภาษาลาว ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Lao language usage including listening, speaking, reading and writing for 
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation to 
build up language competence for daily communication with the insight into social, custom 
and culture 
   
GEN0215 ภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 
 Vietnamese Language  

การใช้ภาษาเวียดนาม ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation 
to build up language competence for daily communication with the insight into social, 
custom and culture 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0216 ภาษามาเลย ์ 3(3-0-6) 
 Malay Language  

การใช้ภาษามาเลย์ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด ส่ือสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จ าลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน  และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Malay language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 
simulation to build up language competence for daily communication with the 
insight into social, custom and culture 
   
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication  
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หลักการ ความส าคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ และการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทัล 

Principles, the importance, and fundamental knowledge of 
information technology, computer systems, data communications and networking, 
database management, big data, internet usage, development of information 
technology to the digital world, cybercrime act, application of digital technology in 
various dimensions, and digital world revolution 
   
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life  

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ วิวัฒนาการ ความก้าวหน้า บทบาทการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

Definition, the importance, benefits, evolution, progress, roles of the 
development of science and technology based on the changing world resulting in 
living a quality life 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Science and Environments  

ความหมายและความส าคัญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของส่ิงแวดล้อมต่อ
มนุษย์ และมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และปัญหามลพิษ มาตรฐานส่ิงแวดล้อม การปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิต 

Definition and importance Scientific relating to the effect of 
environmental behaviors on human and human behavior on environment, 
integrated ecosystem of natural resources, biological diversity, environmental 
conservation and pollution problems, environmental standard with the 
improvement of environment for suitable quality of life 
   
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Literacy  

การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล 
ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็น
พลเมืองดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล 
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Development of Digital literacy, Information behavior, Digital 
Humanities, Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital 
Ethics, Digital Citizenship, Digital Environment, Digital media literacy 
   
GEN0305 นันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภท
ของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การฝึกจิต
เพื่อสุขภาพกายและจิต 

Concepts, theories, meaning and the importance of recreation, scope 
and types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation 
activities, mind training for health and soul 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Health Care for New Gen  

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู  
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเส่ียงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of health promotion, health protection, 
treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, 
nutrition, health risk, including the application of holistic health science in daily life 
   
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3(3-0-6) 
 Miracle of Thought  

หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์อย่างเป็นระบบ     
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเช่ือมโยงความคิด และการผูกเรื่อง     
การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร การใช้เหตุผล และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ 

Principles and concepts of nature of thought, human’s systematic 
thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the 
integration of thought and the story composition, the analysis of data and 
information with reasons for application in creative daily life problem solving 
   
GEN0308 อินโฟกราฟิก 3(3-0-6) 
 Info Graphic  



46 
 

  

กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อมูล สารสนเทศ หลักการออกแบบ 
หลักการน าเสนองาน การน าเสนอตัวตน ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านส่ือสารสนเทศ 

Thinking process, analysis based on concept of information, principles 
of design, presentation of identity, organization images including experience 
through information technology 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital for Life     

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ท่ีมีต่อ    
การเปล่ียนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อก าเนิดส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์และ
เครื่องมืออัฉริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรม   
การบริโภคผ่านเครื่องมือส่ือสาร กฎหมาย การท าธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์  
การด ารงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและ
ปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย 

Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends 
influencing the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the 
invention of buildings, equipment and smart devices accompanied by the 
application of the Internet of Thinks, social network, consumption behavior via 
communication devices, law, online or social network enterprise, living one’s life in 
and human adjustment to the fast growing digital technology with happy and 
secure life in each age group 
   
GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ 3(3-0-6) 
 Sexual Health Promotion  

แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปล่ียนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจนถึงวัย
ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขและปลอดภัย              
การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ความเส่ียงของคนในวัย
ต่างๆ ต่อโรคติดเช้ือ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคติดเช้ือ การป้องการและการดูแลตนเอง
เบื้องต้น 

Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder, 
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted 
diseases and sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age 
groups, human’s immune system to prevent infectious diseases, preliminary 
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prevention and self-care 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด 3(3-0-6) 
 Natural Therapy  

ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะในการด ารงชีวิต 
และความลับเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิดโรค มนตรา
บ าบัด สมาธิบ าบัด อาหาร และการออกก าลังกาย 

Knowledge about natural therapy based on medical science, art in 
living one’s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies 
relating to causes of illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and 
exercising 
   
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial  Literacy  

ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่องทางการเงิน
และคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจ าวัน การบริหารการเงินใน
ชีวิตยุกต์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 

Theories relating to the value of money and financial state, principles 
and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial 
activities and daily business transaction, suitable financial management in present 
day; household debts, various acts and contracts on electronic devices or easy 
application 
   
GEN0313 การเต้น 3(3-0-6) 
 Dancing  

ทฤษฎี หลักการ ความรู้พื้นฐานส าหรับการเต้น สมรรถภาพทางกาย ทักษะ            
การเคล่ือนไหวในการเต้น ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย ความปลอดภัย การป้องกัน   
การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical 
performance, dance movement skills, body’ s strength and flexibility, security, 
prevention of injuries and basic first aid 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
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GEN0314 โยคะ 3(3-0-6) 
 Yoga  

ความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย       
การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่าง ๆ      
การควบคุมลมหายใจ การผ่อนคลายอย่างลึกและปลอดภัยในการฝึก 

The importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint 
and muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices 
of yoga figures, breath control, deep and secure relaxing practice 
   
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน 3(3-0-6) 
 Never Get Fat Again   

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุม
น้ าหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การก าหนดอาหารที่ให้พลังงาน
และสารอาหาร ส าหรับการลดน้ าหนัก และการออกก าลังกายเพื่อการควบคุมน้ าหนัก 

Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy 
leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good 
health, food specification of energy and nutrition for weight reduction and 
exercising for weight control 
   
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย 3(3-0-6) 
 Science of Anti-Aging  

หลักการ ความรู้เกี่ยวกับความงามและสุขภาพท่ีดีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 
โภชนาการเพื่อความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม ความฉลาดในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

Principles, knowledge concerning beauty and good health based on 
science, nutrition for beauty and anti-aging, products and beauty modification, tips 
for wise product choice 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง 3(3-0-6) 
 State of the Art of Royal Cuisine   

ความรู้เรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบนพื้นฐานของ
อาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับอาหารชาววัง 
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การประเมินข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร 
Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and 

healthy nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social 
and culture relating to royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition 
value of royal cuisine 
   
GEN0318 รักปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safe Sex   

ความรู้ธรรมชาติของเพศ บทบาท ความเช่ือและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ พัฒนาการ 
ความเบี่ยงเบน และความผิดปกติทางเพศ การป้องกันและปัญหาท่ีเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การวางแผน
ครอบครัว การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน 

Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex, 
evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems 
concerning sexual intercourse, family planning, self-adjustment and living equally 
in the present society 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Digital  

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป โดยเน้น      
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวแบบการท าธุรกิจ หลักการบริหารจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎหมายการประกอบการ และ
การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการค้า 

Concepts, theories and process of being start-up entrepreneurs with 
an emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative 
management for entrepreneurs, the application of innovation and technologies for 
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commercial purposes, laws relating to business operation and the use of 
applications for commerce 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPA1101 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Political Science  

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ วิธีการของรัฐศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่น ๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึง
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์โดยสังเขป ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล 
สถาบันการเมือง กระบวนการทางเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่า ง
ประเทศ 

Meaning, background, scope of political sciences study, techniques 
and relation between political sciences and other social sciences, and scope of the 
study cover their various concepts and theories in brief inclusion of relation 
between the state and individuals of political institution, political process, political 
ideology and international relations 
   
PPA1103 การปกครองท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
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 Thai Local Government  
แนวคิดเกี่ยวกับการรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ และการปกครองท้องถิ่น โดย

เน้นการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย การศึกษาจะครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการ โครงสร้างภายใน อ านาจ
หน้าท่ี ข้อบัญญัติท้องถิ่น การก ากับดูแล ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย ตลอดจนแนวโน้ม       
การปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 

Concept of decentralization, concept of local government focusing 
on the local government of Thailand; the study covers the structure of general 
public administration of the kingdom,  the structure of the local government, its 
history and development, its internal structure, its organizational components, its 
problems and its future trends 
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPA1107 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration  

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย พัฒนาการการศึกษาและกระบวนทัศน์ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการการบริหาร ความสัมพันธ์ของการเมืองและการบริหารกับ
นโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดล้อม การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์      
การคลังและงบประมาณ และระบบราชการ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายทาง        
รัฐประศาสนศาสตร์ 

Definition, concepts, theories, scope, instructional development and 
paradigm of  Public Administration, processes of administration, the relation 
between politics as well as administration and public policy, administration with 
environment, organizational administration, human resource administration, finance 
and budget, and bureaucracy including the analysis of political challenge 
   
PPA1108 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Policy  

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย
สาธารณะ ครอบคลุมขั้นตอนการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ บทบาทของตัวแสดงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 



52 
 

  

บริบทนโยบายสาธารณะท่ีเปล่ียนจากยุคท่ีรัฐเป็นผู้เล่นหลักถึงยุคการบริหารปกครอง จริยธรรมใน
นโยบายสาธาณะ และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะ 

Theories and fundamental concepts of public policy, process of 
public policy including steps of establishing public policy, implementing public 
policy and evaluating the outcomes of public policy, various roles relating to 
public policy, the changes of public policy context from  the state as key 
dominance to administrative governance, ethics in public policy and the analysis of 
the contemporary problems concerning public policy 
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPA1109 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Law for Public Administrator  

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ท่ีมาหรือบ่อเกิดของกฎหมาย ระบบ
กฎหมายท่ีส าคัญในโลก นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย หลักการ ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ี
ส าคัญทางกฎหมายท่ีนักรัฐประศาสนศาสตร์ควรรู้ 

Definition and characteristics of law, sources or origin of law, World’s 
essential law systems, legal methods, application and interpretation of law, Public 
Administrator’ s must-known key principles, theories or concepts of law 
   
PPA1110 สังคมและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Social and Economic Structure  

โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
สถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางสังคม และระบบเศรษฐกิจ ผ่านกรอบแนวคิดและทฤษฎี
พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์การเมือง ตลอดจน ท าความเข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ ภายใต้การก่อตัวของทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
ผลกระทบจากกระบวนการเหล่านั้น 

Thai social and economic structure, the study of relation among 
political institutions, social contexts and economic systems through conceptual 
framework and theories relating to fundametals of political economy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPA2111 การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Basic Enquiry and Reading in Public Administration  

วิธีการค้นคว้าและหาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยครอบคลุมการก าหนด
ประเด็นปัญหา การสร้างกรอบแนวคิด การต้ังสมมติฐาน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ        
การตีความ ตลอดจนการศึกษางานเขียนพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีควรรู้ โดยอาศัยทักษะ
การอ่าน การใช้เหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ และการตั้งประเด็นถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ 

Pubic Administration’s information retrieval methods including 
identifying problems, setting up conceptual framework, hyphotesizing, analyzing, 
synthesizing, and interpreting with the study of must-known basic Public 
Administration texts through reading, reasoning, critical thinking, and creative 
argumenting 
   
PPA3109 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator I  

ฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษท่ีใช้กันมากในสาขา         
รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนฝึกหัดการใช้ศัพท์และส านวนเหล่านั้นในการเขียน การฟังและ       
การพูด 

Practice to understand English vocabulary structure and idioms 
commonly used in public administration and its uses in writing, listening and 
speaking 
   
PPA3110 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 English for Public Administrator II  

ฝึกฝนแนวทางในการอ่านและตีความงานเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกหัด     
การเขียนย่อความ เรียงความ ตลอดจนอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

Practices of reading and interpreting, writings, synopsis, essay and 
discussions of public administration 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Public Administration Research Methodology  

ความหมาย แนวคิด ปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาความเป็นจริงทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และประเภทของการวิจัย ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน กระบวนการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย              
การวิเคราะห์และประมวลผล การอ่านรายงานการวิจัย การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้โดยมี      
การฝึกปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition, concepts, basic philosophies of the study of truth in Public 
Admninstration, and research types including qualitative, quantitative and mixed-
type researchs, research methodologies, proposal writing, research design, the 
application of computer program for research, data analysis and processing, 
reading research reports, the application of research findings with pratical use of 
research process based on principles of reaearcher’s ethics 
   
LGO1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 
ลักษณะของการปกครองส าคัญ ๆ ในแต่ละช่วง และแนวโน้มของปัญหา และทิศทางการเมืองการ
ปกครองของไทย 

Development of Thai Politics and Government after the change of 
the Political regime in 1932, Structure of Thai Government, Trends of Thai Politics 
and Government 
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
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LGO1205 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Organization and Management  

องค์การและแนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการระบบและกระบวนการวางแผน การจัด
องค์การ ตลอดจนแนวคิดและเทคนิคด้านการจัดการในปัจจุบัน ระบบและกระบวนการจัดการด้าน
การให้บริการสาธารณะในประเทศไทยท่ีด าเนินการโดยภาครัฐ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน 
องค์การอิสระ องค์การในก ากับของรัฐรูปแบบอื่น ๆ และองค์การท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 

Organization and basic concepts of systems management and 
planning process, management concepts and techniques in the present, systems 
and processes for managing the public service in Thailand, operated by the 
government agencies, Public Organizations, and Non-state organizations 
   
LGO1218 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institutions  

วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญชนิดต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ ก าเนิดหรือ      
การสถาปนารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตยและการปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งอ านาจและ
รูปของรัฐบาลต่างๆ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
นอกจากนั้นยังจะศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปของการปกครองของไทยก่อนมีรัฐธรรมนูญโดยสังเขป และ
องค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของไทย ความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันทางการเมือง และ        
การปกครองท้องถิ่น 

Objectives of the constitutional laws, various types of constitution, 
origin or establishment of constitution, sovereignty and democracy, divisions of 
power and features of various government, supremacy of the constitution, 
personal rights and liberty, including the brief studies on general nature of the Thai 
government precedent to constitution, government body by the Constitution of 
the Kingdom, interrelation between political institution and the local government 
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO1219 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Democracy and Participation in Local Level  

แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น โดยมุ่งสร้างฐานความรู้ความเข้าใจใน
หลักการปกครองดูแลตนเองของประชาชนในท้องถิ่น หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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หลักการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และหลักการประชาธิปไตยทางตรงในระดับท้องถิ่น 
รวมท้ังศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น 

Political concepts and theories of democracy and local participation 
as basic concept of local administration with the emphasis of creating basic 
knowledge and insight into principles of local’s self-governance, participatory 
democracy, advisory democracy and local direct democracy including the study of 
the form of local people’s participation 
   
LGO1301 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง 3(3-0-6) 
 History Political Thoughts  

ก าเนิดและพัฒนาการของความคิดทางการเมือง  ต้ังแต่ยุคกรีก โรมัน จนถึงยุค
สมัยใหม่ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม
ตลอดจนอิทธิพลของแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเมืองในทางปฏิบัติ 

Origin and development of political thoughts from ancient Greek and 
Roman until modern period including studying, analyzing, and understanding 
political phenomena and societies with other influential thoughts towards political 
practices 
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO2221 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Strategic Management in Local Government  

หลักการ แนวคิด และกระบวนการการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
ภายนอกองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม และการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Concepts, principles and processes of planning, analysis of the 
situation surrounding the organization, the mission, vision and alternative strategies, 
setting appropriate strategies and evaluation of strategies 
   
LGO2222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
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 Human Resources Management in Local Government 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในด้านการวางแผน การสรรหา การธ ารงรักษา 

การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การน าแนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 

Process of Human Resource Management; planning, recruiting, 
maintaining, developing, and evaluating personnel performance, the concept of 
human resource management in the management of local personnel 
   
LGO2223 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Law  

ความหมายและลักษณะท่ัวไปของฝ่ายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง     
หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างของ      
ฝ่ายปกครอง การกระท าทางฝ่ายปกครอง ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบฝ่ายครอง 

Definition, general characteristics of administration, sourse of 
administrative law, fundamental priciples of administrative law, implementation 
and interpretation of administrative law, structuring the administration, activities of 
administration with controlling and monitoring the administration 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO2224 การบริหารการคลังและการพัฒนารายได้ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

 Local Fiscal Administration and Revenue Development 
แนวคิดการบริหารการคลังท้องถิ่น การกระจายอ านาจทางการคลัง การจัดท า

งบประมาณ ท่ีมาของรายได้และการจัดเก็บภาษี ระบบภาษีและการบริหารจัดการภาษีท้องถิ่น 
ระบบการกู้เงินของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง การจัดการ
การเงินและรายจ่ายของท้องถิ่นอย่างมีความคุ้มค่า การก ากับและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อจ ากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของ
ท้องถิ่น การเมืองกับการบริหารงานด้านการเงินการคลัง นวัตกรรมการพัฒนารายได้ท้องถิ่น
นอกเหนือจากการเก็บภาษี ตลอดจนศึกษาประสบการณ์ด้านการคลังท้องถิ่นจากต่างประเทศ 

Concepts of local fiscal administration, fiscal decentralization, 
budgetting, source of income and revenue collection, revenue system and local 
revenue management, local loan system, the relation between local and central 
finance, cost-effective management of local fiscal and expenditure, the control 
and assessment of the management of local administrative organization’s public 
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budget, limitation and guidline of local financial system development, politics and 
fiscal administration, innovative development of local income besides revenue 
collection including the study of experiences concerning international local finance 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO2225 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 History of Local Government  

การก่อตัว กระบวนการขยายอ านาจ การจัดรูปการปกครอง การสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวรัฐไทยสมัยใหม่ท่ีมีต่อท้องถิ่นของไทย รวมท้ังปฏิกิริยาของท้องถิ่นท่ีมีต่อการด าเนินการ
ของรัฐไทยสมัยใหม่ พลวัตของรัฐกับการพัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองในระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นใน
กระแสโลกาภิวัตน์ 

Formation process, increase of administrative power, formation of 
administrative rules and regulations, Formation of the unitary state in modern Thai 
history that effect to local government, Interaction between local and central 
authorities in modern Thai government, Dynamics of local authority development, 
Interrelationship between national and local politics, Intergovernmental relation in 
globalization context 
   
LGO2226 การเมืองและการเลือกต้ังในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Politics and Elections in Local Level  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น พัฒนาการและปัญหาระดับโครงสร้าง
ของการปกครองท้องถิ่นไทย วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น บทบาทของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 
ระบบเลือกต้ังและการจัดการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่น พฤติกรรมการเลือกต้ัง กฎหมายเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของไทย การส่ือสารทางการเมือง รวมถึงศึกษาปัญหาของการเมืองและ
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การเลือกตั้งในท้องถิ่น และผลกระทบท่ีมีต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
Concepts and theories relating to local politics, development and 

structural problems of Thai local politics, local political culture, roles of local 
political groups, election systems and local election management, election 
behaviors, election law, Thai local elections, political communication including the 
study of political problems and local elections, as well as the impacts on 
democracy development process 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO2227 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Procedure  

ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ      ทาง
ปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการส าคัญต่าง ๆ ของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

Background and concepts of the origin of laws relating to 
administrative procedure in Thailand and overseas, basic concepts of the 
administrative consideration process, the importance of laws relating to Thai 
administrative procedure, various key principles of laws relating to administrative 
procedure and scope of the enforcement of such laws 
   
LGO2303 การบริหารจัดการที่ดีและภาวะผู้น าในการปกครองท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Good Governance and Leadership in Local Government 

พัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการระหว่างประเทศ ท่ีมีอิทธิพลกับแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีในปัจจุบัน เกณฑ์ช้ีวัดการ
บริหารจัดการท่ีดี การควบคุมและตรวจสอบหน่วยการปกครองท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า 
คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้น า บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของผู้น า ประเภทและท่ีมาของ
ผู้น า การพัฒนาความเป็นผู้น าและบทบาทของผู้น าในการพัฒนาองค์การในเชิงบูรณาการ ท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

The development of concepts of good governance, economic, social, 
political and international contexts influencing current good governance concepts, 
indicators of good governance, the control and assessement of local administrative 
organizations, concepts and theories of leadership, qualifications and 
characteristics of leaders, roles, responsibilities and proficiency of leaders, types 
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and origin of leaders, the development of leadership and leader’s roles in the 
development of national and local integrative organizations 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO2304 การจัดการความหลากหลายและพหุวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Diversity and Multiculturalism Management in Local Level 

กระบวนการในการเสริมสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาส และการยอมรับอัตลักษณ์
ของปัจเจกในระดับท้องถิ่น การบริหารจัดการนโยบายเพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลท่ีมี            
ความหลากหลาย ท้ังในด้าน ชาติพันธุ์  เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สถานะทางเศรษฐกิจ 
สมรรถภาพทางกาย ช่วงอายุ ศาสนา และอุดมการณ์ทางการเมือง การจัดการความเปล่ียนแปลง 
การบริหารความขัดแย้ง การเตรียมความพร้อมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับพหุวัฒนธรรมภายใต้
บริบทของสังคมหลังสมัยใหม่ ตลอดจนการต่อยอดและการสร้างผลิตผลจากความหลากหลาย
ดังกล่าว 

Process in supporting the equlity of chances and the acceptance of 
individual identity in local level, policy management for justice of people with 
diversity in terms of races, sex  gender, gender identiy, economic status, physical 
capability, age range, religions, and political ideology, change management, conflict 
management, local community’s preparation for multiculture under the 
postmodern social context including the extension and production of such 
diversity 
   
LGO2305 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Finance Administration 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการบริหารงานคลังสาธารณะ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่ายของรัฐบาล การบริหาร
ภาษีอากร และการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

Concepts, theories, principles, policies, and processes of public fiscal 
administration, fiscal and finance policies, income management,  government 
expenditure management, revenue management, public debt management for 
economic achievement 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3216 การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Public Services Management in Local Level  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ การจัดบริการสาธารณะใน
ระดับท้องถิ่น ตัวแสดงระดับและประเภทต่าง ๆ เครือข่ายทางนโยบายของการจัดบริการสาธารณะ
ในระดับท้องถิ่น ตัวแบบการจัดท าบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นตามหลักการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ และกรณีศึกษาการจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นที่เป็นเลิศ 

Concepts, theories relating to public services management, public 
services management in local level, indicators of various levels and types, network 
of policies concerning public services management in local level, models of public 
services management in local level based on principles of modern public services 
management and case studies of best public services management in local level 
   
LGO3217 การบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Performance Management in Local Government 

ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การ แนวคิดในบริหารผลปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารผลงานท่ีมีประสิทธิภาพของ
ท้องถิ่นไทย 

Objective meaning and importance of performance management in 
local government organization 
   
LGO3218 กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Administration Law  

หลักการพื้นฐานและองค์ประกอบทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมาของกฎหมายปกครองท้องถิ่น เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดท าบริการสาธารณะตลอดจน
การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Fundamental principles and elements of local administration law, 
background of local administration law, legal tools for local services including the 
regulation and assessement of the administration of local administrative 
organization 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3219 การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
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 Comparative Local Government  
การปกครองและการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศต้นแบบ วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบพัฒนาการ พลวัตของการบริหารงานท้องถิ่น กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ
ท้องถิ่น บทบาทในการถ่ายโอนภารกิจท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น รวมถึง แนวคิด กลุ่มการเมืองและชนช้ัน ท่ีมีอิทธิพลต่อ          
การพัฒนาท้องถิ่น 

The prototypical country’ s government and local government 
administration, the analysis and comparison of the government’s development and 
dynamic, process of establishing local public services policies, roles of transferring 
local mission, local finance, local personnel, the relation between central and 
local organizations including concepts, political groups and social classes 
influencing local development 
   
LGO3306 การจัดการและการวิเคราะห์งบการเงินใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

 Management and Financial Analysis in Local Government 
กระบวนการทางบัญชีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาลักษณะของงบดุล

และงบก าไรขาดทุนตลอดจนศึกษาข้ันตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อ
ทราบสถานะภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นว่ามีฐานะทางการเงินและผการด าเนินงานเป็นอย่างไร
ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

The accounting process of local government organizations, To study 
the balance sheet and statement through process and tools used in financial 
analysis, Financial status and output of local operation, Strategies to cope with 
financial situation happening in the future 
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3316 แนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3(3-0-6) 
 Concepts of Urban Planning  

การจัดการพื้นท่ีซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ การขยายตัวของเมือง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดและการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท ศึกษาถึงการจัดท าแผนใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง รวมถึง ศึกษาถึงแนวความคิดในการออกแบบและ
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พัฒนาชุมชนเมือง การใช้ท่ีดินในเมือง การจราจรและขนส่ง สภาพแวดล้อมของเมือง การอนุรักษ์
และการฟื้นฟูส่วนท่ีเส่ือมโทรม ตลอดจนการออกแบบเมืองใหม่โดยสังเขป 

Management of Urban planning related to expansion of the city, 
Factors influencing the changes in the city, Economic structure and social 
environment of the city and region, Relationship between urban and rural areas, 
Planning to solve problems and urban development at different levels, Concepts 
in the design and development of urban communities, The urban land use, Traffic, 
transport and environment of the city, Conservation and restoration of the city 
   
LGO3325 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัยของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Contemporary Political Thoughts  

พัฒนาการของความคิดทางการเมืองของไทยในสมัยใหม่ รวมถึงอิทธิพลของ
แนวความคิดทางการเมืองตะวันตกท่ีมีผลกระทบต่อความคิดทางการเมืองของไทย  ตลอดจน
แนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนส าคัญของไทยท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

Development of Thai political thoughts in modern period and 
influences of Western political thoughts towards political thoughts in Thailand and 
Thailand’s dominant thinkers from the past until present 
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3333 การจัดการปกครองท้องถ่ินในพื้นที่เมืองและมหานคร 3(3-0-6) 
 Local Governance in Urban and Metropolitan Areas 

การจัดการปกครองในเขตพื้นท่ีชุมชนเมืองและเขตเมืองขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า      
มหานคร โดยมุ่งท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเด่นและปัญหาเฉพาะของพื้นท่ีชุมชนท่ีเป็นเมือง 
ศึกษาถึงหลักการและแนวคิด เกี่ยวกับ การจัดโครงสร้างและรูปแบบขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีเมืองและมหานคร การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินในการพัฒนา
เมือง และการเมืองในการกระจายทรัพยากรในระดับเมือง โดยศึกษาตัวอย่างจากท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศโดยสังเขป 

Local governance in urban and big cities called metropolitan with the 
purposes of getting the insight into major characteristics and selected problems of 
urban areas, principles and concepts of structuring and formulating local 
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administrative organizations in urban and metropolitan areas, people’s 
participation in decision making about city development and politics in terms of 
resources distribution in urban level with examples found in Thailand and overseas 
in brief 
   
LGO3334 เมืองศึกษากับการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Urban Studies and Local Development  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเมือง พัฒนาการของสังคมเมือง ลักษณะการด ารงชีวิต 
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของคนเมือง ความส าคัญของพื้นท่ีเมืองและผังเมือง บทบาทของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเมือง การพัฒนาเมืองยั่งยืน ลักษณะเฉพาะของเมืองใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมท้ังแนวคิดของนักคิดส านักต่างๆท่ีให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาของ
สังคมเมือง 

Concepts and theories relating to urban, the development of urban 
societies, way of life, the diversity of city dwellers’ relationship, the importance of 
urban areas and city plan, roles of public and local administrative organizations in 
terms of urban administration, sustainable city development, specific 
characteristics of cities in developed countries including various scholars’ concepts 
paying attention to urban society’s problems 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3335 การเมืองและการจัดการปกครองท้องถ่ินในพื้นทีช่นบท 3(3-0-6) 
 Politics and Local Governance in Rural Areas  

มิติทางการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น ในพื้น ท่ีชนบทและชุมชน
เกษตรกรรม ให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะของความขัดแย้ง  การจัดระเบียบ และ                 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในพื้นท่ีชนบทและชุมชนเกษตรกรรม โดยวิเคราะห์ผ่านบทบาทของ
สถาบันทางสังคมในชนบท ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และศาสนา ตลอ ดจน 
ศึกษาถึงหลักการและรูปแบบของโครงสร้างในการจัดการปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ีชนบท ชุมชน
เกษตรกรรม และพื้นท่ีใหม่อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนผ่านของพื้นท่ีเดิม โดยพิจารณาตัวอย่างท้ัง
ในประเทศไทยและต่างประเทศโดยสังเขป 

Political dimensions and local governance in rural areas and 
agricultural communities paying attention to specific characteristics of conflicts, 
ordering and social changes in rural areas and agricultural communities by 
analyzing roles of social institutions in rural areas in terms of economy, politics, 
education and religions, the study of principles of local governance structures in 
rural area, agricultural communities and new areas resulting from the transfer of 
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original areas with examples found in Thailand and overseas in brief 
   
LGO3336 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Modern Office Management in Local Government 

หลักและทฤษฎีการบริหารงานส านักงาน เทคนิคการปฏิบัติงานส านักงานในด้าน
งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานเอกสารส านักงาน งานพัสดุส านักงาน การจัดการประชุม ข้อมูล
และแหล่งข้อมูลส านักงาน การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ส านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานส านักงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการในส่วนกลาง 
ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน 

Principles and theories of office management for applying to central, 
regional, local governments and private sectors – techniques of operational, 
secretarial, administrative, communicative, and public relations tasks; organizing 
meetings; and using information technology for office management 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3337 นโยบายสาธารณะกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน 
3(3-0-6) 

 Public Policy and Natural Resource and Environment 
Management in Local Level 
นโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความส าคัญ

ของนโยบายสาธารณะกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการ 
การอนุรักษ์ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

Public policy in terms of natural resource and environment 
management, the  importance of public policy and natural resource and 
environment management, stakeholders’ participation in dealing with problems of 
resource and environment management in national and local levels as well as 
local dministrative organizations’ roles in the management, conservation, and 
solution of natural resource and environmental problems 
   
LGO3338 การจัดการภัยพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Public Disaster Management in Local Government 

แนวความคิดในการจัดการภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผน การป้องกัน     
การรับมือและการฟื้นฟู การประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น การประสาน
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แผนกับภาคีท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร มูลนิธิ 
อาสาสมัครในการบรรเทาภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

Cocepts of public disaster management in various dimensions 
including planning, preventing, encountering and rehabilitating, evaluating various 
risks of local disasters, co-operating with related partners in local level – local 
administrative organizations, non-profit organizations, foundation, disaster relief 
volunteers and effective and efficient local public disaster reliefs 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3339 กฎหมายการคลังท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Fiscal Law  

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กลุ่มกฎหมายในการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการแบ่งสรร
งบประมาณ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ และกลุ่มกฎหมายท่ีให้
อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีเอง ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

Law relating to fiscal of local administrative organizations ranging 
from constitution law, law groups concerning the establishment of local 
administrative organizations, laws concerning budget allocation – acts of 
establishing plans and steps of decentralization and law groups authorizing local 
administrative organizations to collect tax including related various regulations 
   
LGO3340 กฎหมายการบริหารบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Human Resource Management Law in Local Government 

แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระในทางการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บรรดากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วินัยและการลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามกฎหมาย การควบคุมตรวจสอบการ
ใช้อ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Concepts concerning local government’s freedom in human resource 
management, laws relating to local government’s human resource management, 
disciplins and punishment, legal appeal, the regulation and assessment of local 
government’s empowerment concerning human resource management 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3341 การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Network Management and Collaborative in Local Level 

พัฒนาการ แนวคิด ความหมายของการจัดการเครือข่ายและความร่วมมือ ตัวแบบความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการเครือข่ายท่ีเป็นเลิศ ตัวแบการสานเสวนา        
การสร้าง การจัดการและการบริหารเครือข่าย การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของ
ประเทศไทย ความท้าทายของการจัดการเครือข่ายและความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 

Development, concepts, and meaning of network management and 
collaboration, models of collaboration between state and private sectors, models of 
excellent network management, models of collaborative talks, formulation, management 
and administration of network, network management and collaboration in local level of 
Thailand, the challenge of network management and collaboration in local level 
   

LGO3342 การบริหารและการประเมินผลโครงการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3(3-0-6) 

 Project Administration and Evaluation in Local Government 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การจัดท าและ

วิเคราะห์โครงการ การจัดองค์การของโครงการ บทบาทหน้าท่ีของผู้ด าเนินการตามโครงการการวางแผน 
การปฏิบัติ การควบคุม และตัวแบบการประเมินผลโครงการ การใช้เครื่องมือวัดและเทคนิคการวัดผล
โครงการ และการประเมินผลกับสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาในการบริหาร
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ตลอดสังเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการ
ประเมินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในอนาคต 

Concepts of project administration; cycle of project administration – starting 
from organizing and analyzing project, managing project theme, setting roles and duties of 
project runner, project planning, working on project, controlling project, setting project 
assessment tools and techniques of evaluation, evaluating project in connections with 
different environments, and evaluating project administration of Thai local government, 
Throughout, synthesize the direction and trend of project administration and Evaluation of 
local government organizations in the future 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3343 รายจ่ายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Government Expenditures  

ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะ และวิวัฒนาการของการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างรายจ่ายประจ า โครงสร้าง
รายจ่ายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามลักษณะงาน โครงสร้างรายจ่าย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคของรายจ่าย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม ท้ังศึกษาตัวอย่างในประเทศไทยและ                 
ในต่างประเทศโดยสังเขป 

Definition, theories, and concepts relating to public expenditures and 
evolution of local government’s expenditure budgeting including fixed expenditure 
structures, local government’s public expenditure structures classified by 
strategies, problems and obstacles of logcal government expenditures as well as 
the study of samples found in Thailand and overseas in brief 
   
LGO3344 นวัตกรรมทางการคลังท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Fiscal Innovations  

ความหมาย แนวคิด และมิติต่าง ๆ ท่ีส าคัญของนวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น โดย
มุ่งท าความเข้าใจถึงจุดก าเนิด วิวัฒนาการท่ีส าคัญ สาเหตุและปัจจัยท่ีสนับสนุนในการเกิด
นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น ผ่านการศึกษานวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นด้านรายได้ นวัตกรรม
ทางการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่าย นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นด้านการกู้เงิน และนวัตกรรม
ทางการคลังท้องถิ่นในรูปแบบอื่นๆ พร้อมท้ังศึกษาตัวอย่างในประเทศไทยและในต่างประเทศ
โดยสังเขป 

Definition, concepts, and various key dimensions of local fiscal 
innovations focusing on the insight into the origin, key evolution, causes and 
factors supporting the existence of local fiscal innovations through the study of 
various local fiscal innovations concerning income, expenditures, loan, and other 
kinds of forms with the study of samples found in Thailand and overseas in brief 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3345 การบริหารการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Investment Administration  

ความหมาย ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนสาธารณะ แนวคิดความคุ้มค่าทาง
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การเงิน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของ   
การลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการลงทุนสาธารณะ รวมถึงศึกษาประสบการณ์การบริหารการลงทุนในโครงการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ 

Definition, theories and concepts relating to public investment 
administration, concepts of financial cost-effectiveness, the analysis of cost-
effective investment in public projects, policies and forms of public investment, 
investment raising for public investment projects, the analysis of impacts caused 
by public investment including the study of public investment administration 
experiences of Thai and foreign local administrative organizations 
   
LGO3346 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Human Resources Development In Local Government  

แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การฝึกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่งงาน การพัฒนาองค์การ 
การน าแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Concepts, theories of human resource development, process for 
human resource development, training, career development, planning for job 
inheritance, organization development, the conceptual implementation of human 
resource development in local administrative organizations 
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO3347 การจัดสวัสดิการสังคมในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Social Welfare Management in Local Level  

แนวคิด พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงของระบบสวัสดิการสังคมท้ังในระดับ
สากลและระบบสวัสดิการของประเทศไทย ท้ังสวัสดิการท่ีจัดขึ้นโดยหรือจัดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเชิงนโยบายและ   
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

Concepts, development and changes of the social welfare system in 
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international context and in Thailand, Provision of social services provided by 
public sectors, market, third sector, and local authorities, Policy process and 
implementation of local government in supporting community welfare 
   
LGO3348 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Urban Economics for Development Planning in Local Level 

ทฤษฎีและแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์เมือง โดยเน้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
เมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง รวมท้ังแนวคิด
เกี่ยวกับการก าหนดท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองท้ังการผลิตและการบริการต่าง ๆ 
ตลอดจนความเช่ือมโยงกับการเติบโตของเมือง การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ       
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง 

Theories and concepts of urban economics – focusing on economic 
structures of urban areas, relations between economic growth and urban 
development, determinants of creating and locating economic activities 
(manufacturing and services) that are linked with urban development, changes of 
land-use planning,  and infrastructure-based development 
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
LGO4217 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการจัดการปกครองท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
 Seminar on Selected Topics in Local Governance  

กรณีศึกษาทางด้านการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมัยของ 
ระบบการเมือง การบริหารภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ กระบวนการนโยบายสาธารณะ และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเลือกสรรประเด็นเพื่อศึกษาค้นคว้า ได้ตามท่ีตนเองสนใจอย่างอิสระ พร้อมท้ังน าข้อค้นพบ
มาปฏิบัติการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน 

Case studies of local governace focusing on contemporary problems 
of political system, government administration, human resource administration, 
fiscal and budget administration, public policy process, and modern public sector 
management, independent studies aiming at free choice of study for practical 
academic seminar under the instructor’s guidance 
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LGO4324 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน 5(450) 
 Field Experience in Local Government 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถิ่นภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงาน การท าความเข้าใจการจัดโครงสร้าง
การบริหารงานภายในองค์กร การเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ตลอดจนการเรียนรู้
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดประชุม การฝึกทักษะ
ด้านต่าง ๆ การท างานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติ 

Field experience of local government inside different local authorities 
– targeting on studying field information, understanding managerial structures 
within organization, learning ways to solve problems, getting acquainted with 
activities involving local government management, organizing meetings, getting 
trained in various scopes, team building, and evaluation 
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB1205 สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ส าหรับนักบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
 Integrated Social Science for Public Administrator 

ศาสตร์ มโนทัศน์ และทฤษฎีต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา  สังคม
วิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา รวมถึงสังคมศาสตร์ประยุกต์
แขนงต่าง ๆ การจัดการส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร สันติวิธี เพศสภาพและเพศวิถี           
การจัดการภัยพิบัติ ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เพื่อให้นักบริหารรัฐกิจน ามาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
สังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยน าความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์มา
ท าความเข้าใจปัญหาท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและสังคมท่ีรวม
เป็นระบบโลก 

Sciences, concepts and various theories relating to social sciences, 
philosphy, humanities, social sciences, economics, history, laws, psychology, and 
various applied sciences – environmental management, food sustainability, non-
violence ways, sex gender and sex identity, disaster management, social inequality 
the analysis of various contemporary social problems by integrating and applying 
knowledge and points of view concerning social sciences in various levels, 
individual, groups, and social from various countries and communities as global 
system 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB1206 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organization Theories and Public Management 

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการภาครัฐ ศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยก าหนดการออกแบบองค์การ กลยุทธ์ ขนาด ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
องค์การ รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การต่าง ๆ รูปแบบของระบบราชการไทย การพัฒนาทฤษฎี
องค์การและการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ การแก้ปัญหาความขัดแย้งและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ภายใต้ความซับซ้อนขององค์การ การปรับกระบวนงานภายในให้สอดคล้องกับภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

Definition, concepts and theories relating to organization and public 
management, the analysis of factors concerning organization design, strategies, size, 
environment, technology, and corporate culture, formlation of various 
organizations – Thai government system, the development of organization theories 
and new public management, solution of conflicts and various guidelines for 
problem solving under complicated organizations, internal process adaptation in 
line with  the current changing situation 
   
PUB2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Public Sector 

แนวคิด หลักการ ตัวแบบ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การลงทุน
ในทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ กลยุทธ์และเทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ       
(ทุนมนุษย์) การวิเคราะห์งานและต าแหน่งงาน รวมท้ังศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐโดยค านึงถึงผลกระทบ ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
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Concepts, principles, models, and policies of human resource 
management in public sector; investment of human resources; processes, 
strategies, and techniques of human resource management in public sector 
(human capital); job task and job title analyses; and problems of human resource 
management in public sector concerning its consequences and factors 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2208 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Public Budgeting and Fiscal Administration 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และนโยบายการคลังสาธารณะ ตัวแสดงต่าง ๆ ทาง     
การคลัง เป้าหมายและหน้าท่ีด้านเศรษฐกิจของรัฐ กิจกรรมทางการคลังระบบการคลัง การจัดการ
ด้านรายรับ การจัดการด้านภาษีอากรและหนี้สาธารณะของประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย 
ความส าคัญและบทบาทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณระบบงบประมาณ ปัญหา
ทางการคลังและงบประมาณและผลกระทบของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการบริหารการคลังและ
งบประมาณของประเทศ 

Fiscal concepts; fiscal theories; fiscal principles; fiscal policies; fiscal 
actors; economic goals and duties of government; fiscal activities; fiscal systems; 
revenue management; taxation and public debt management; expense 
management; importance and role of budget; process of budgeting; budget 
system; problems of fiscal and budgeting administration; and environmental 
impacts that affect fiscal administration 
   
PUB2212 การบริหารรัฐกิจไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration in Global Context 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบราชการท้ังไทยและต่างประเทศพัฒนาการ
ของระบบราชการไทย หลักการบริหารราชการในส่วนราชการไทย ต้ังแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคไป
จนถึงส่วนท้องถิ่นปัญหาในระบบราชการไทย การปฏิรูประบบราชการไทยในยุคสมัยต่าง ๆ           
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการไทยและแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจไทยในอนาคต
ควบคู่กับการบริหารงานของรัฐในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ เปรียบเทียบและเป็นกรณีศึกษา 

Principles and fundamental concepts of Thai and foreign government 
systems, development of Thai government system, principles of Thai Public Administration 
from central to regional governments, problems of Thai government system, the reform of 
Thai government systems in various periods, the development of Thai civil servants’ morals 
and ethics and trends of the future Thai Public Administration together with foreign Public 
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Administrations for education, comparison and as case studies 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2213 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Strategic Planning and Management in Public Sector 

แนวคิดความหมายของการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ องค์ประกอบ
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์  และการเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่แผนกลยุทธ์ การวินิจฉัยองค์การเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ           
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าขององค์การการสร้างกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ขององค์การ นวัตกรรมทางกล
ยุทธ์ และกรณีศึกษากลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐท้ังไทยและต่างประเทศ 

Concepts and definition of stragegic planning and management in 
public sector, elements of strategic planning, strategic thinking, strategic operation, 
and the study of strategic plans, the consideration of organizations, suitable tools 
for the situation in organizations, the analysis of the cost-effectiveness of 
organizations, stragegy building in various levels of the organizations, strategic 
innovations, and case studies concerning strategies in Thai and foreign public 
sectors 
   
PUB2214 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Modern Technique Administration in Public Sector 

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคนิคการบริหาร เทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ ท้ัง
เทคนิคการบริหารโครงการ กลุ่มคุณภาพ การปรับปรุงระบบงาน การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการบริหารท่ีเข้ากับยุคสมัยใหม่ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทั้งขององค์การภาครัฐได้ รวมท้ังกรณีศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

Meaning and evolution of technique administration; types of 
technique administration/administrative techniques; technique administration 
/administrative techniques on project; quality groups; improving working system; 
administrating working in order to meet goals; techniques of quantitative analysis; 
and smart administrative techniques for applying to both public and private 
administrations including foreign and domestic case studies 
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
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PUB2215 การวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Plan and Policy Analysis in Public Sector 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาต่าง ๆ
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดท าและบริหารแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานความรู้เกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน 
เครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารโครงการ
เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการบทบาทและหน้าท่ีของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ 

The analysis, synthesis, and evaluation of public policies, various 
development plans, economic and social situations, planning and strategic plan 
management, laws and regulations relating to the operation, knowledge concerning policies 
and administration structures, various tools for strategic planning, project writing, project 
management techniques, project follow-up and evaluation techniques, problems of project 
management, roles and responsibilities of public sector’s plan and policy analysts 
   
PUB2216 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Development Administration in Global Context 

ความส าคัญและพัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หลักการ
และทฤษฎีการบริหารการพัฒนา สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท โดยเน้น
บริบทการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย ปัญหาการบริหารการพัฒนาของประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

Importance and evolution of knowledge relating to development 
administration; principles and theories of development administration; environments of 
development administration; scopes of development administration – economic, social, 
political, urban, and rural developments – focusing on a context of development 
administration in Thailand; and problems of development administration in Thailand and 
countries that have foreign relations with Thailand 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2217 การบริหารโครงการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Project Management 

แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การบริหารโครงการสมัยใหม่ วงจรการบริหารโครงการ
ต้ังแต่การจัดท าและการวิเคราะห์โครงการ การจัดองค์การของโครงการ การก าหนดอ านาจหน้าท่ี 
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ความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการตามโครงการ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและติดตาม
ประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมการบริหารโครงการ
เพื่อช่วยในการบริหารโครงการให้ประสบผลส าเร็จ 

Concepts of projects, modern project management, project 
management cycle from planning to plan analysis, project organization 
management, specifying authority and responsibilities of persons in charge, 
planning, operating, controlling, following up and evaluating projects, problems of 
project management, application of assisting programs for successful project 
management 
   
PUB2308 การสร้างและการบริหารเครือข่ายในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Establishing and Managing Networks in the Public Sector 

แนวคิดและวิธีการสร้างเครือข่าย รวมถึงหลักการปฏิบัติในการจัดการภายใต้                   
การเปล่ียนแปลง และความซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ กระบวนการตัดสินใจและการใช้เครื่องมือ
ทางการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อน าไปปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
มีการศึกษากรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อน าหลักการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริง การบริหารประสานองค์การภาครัฐท้ังระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น การบริหารการมี       
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการ       
ภัยพิบัติ 

Concepts and how to establish networks including operational 
principles under  various changes and complicated contexts, process of decision 
making, and the application of tools of network analysis for effective public 
management, the study of Thai and foreign case studies for implementation in real 
life situations, administration and cooperation of public organizations from ministry 
level to local communities, the management of business sectors’ and people’ s 
participation including the management of environment and disasters 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2309 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Modern Office Management in Government Agencies 

แนวคิด หลักการในการบริหารส านักงานสมัยใหม่ วิธีการและกระบวนการ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทันสมัย เหมาะสมในการบริหารส านักงาน ศึกษารูปแบบการจัด
ส านักงานราชการสมัยใหม่ ส านักงานอัตโนมัติ ส านักงานไร้กระดาษ  ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานสีเขียว และส านักงานเสมือนจริง 

Concepts and principles of modern office management, procedures 
and process, innoventions and various modern technologies suitable for office 
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management, the study of establishing modern office management, automatic 
offices, paperless offices, electronic offices, green offices, and virtual offices 
   
PUB2310 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
 Economic, Fiscal and Monetary Policy Management 

ระบบเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมาย เครื่องมือ กระบวนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
การคลังและการเงินของประเทศ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากการด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 

Macroeconomic system, goals, tools, process of economic policy 
management, Thai fiscal and monetary, problems and guidelines for solving 
problems of the operation of public conomic, monetary and fiscal policies 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2311 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
 Environment and Disaster Management Policy 

ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม มุมมองของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท้ังระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทความสลับซับซ้อนของ
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารทางด้านพลังงาน ปัญหามลพิษ 
บทบาทและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม แนวคิด          
การจัดการภัยพิบัติ พัฒนาการศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติ การลดผลกระทบจากภัย เครือข่าย
การบริหารและการจัดการขององค์กรภาครัฐและภาคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาในการบริหารการ
จัดการภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

Various aspects of environmental policies, stakeholders’ points of 
view concerning environment in national and international levels, complexities of 
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natural resource management problems, energy management, pollution problems, 
roles and collaboration among public, private and people sectors, private sector 
development organization, and international organizations relating to environment 
management and policies, concepts of disaster management, development of 
disaster management, reduction of disaster impacts, networks of management 
concerning public organization and other organizationa relating to preparation for 
encountering disaster and relieving public risk, rehabiliting from disasters, case 
studies relating to disaster management and public risk relief in Thailand and 
overseas 
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2312 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพประชากร 3(3-0-6) 
 Public Policy and The Development of Quality of Life of 

Population 
วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลท้ังไทยและต่างประเทศ รวมถึง         

การวางแผน หลักการคิด เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร ศึกษาสถานการณ์
ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและการพัฒนา         
แนวทางการพัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศไทยและต่างประเทศ 

Analyzing and processing government policies in Thailand and 
overseas including planning, principles of public policy relating to population, 
situations concerning population, economy, social and politics influencing public 
policy and development of guidelines for development of population’s quality of 
life in Thailand and overseas 
   
PUB2313 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Public Policy and Social Development 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคในการก าหนดนโยบาย 
การศึกษาถึงปัจจัยท่ีเป็นเงื่อนไขของการสร้างและก่อรูปนโยบายสาธารณะ การถ่ายทอดนโยบาย
สาธารณะไปสู่การวางแผน และบริหารโครงการพัฒนาสังคม ตลอดจนกลวิธีในการสร้างมาตรการ
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เพื่อการรับรู้ การยอมรับ การน าไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์กลุ่มบุคคลและ
พื้นท่ีเป้าหมาย การศึกษากลยุทธ์ในการจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาสังคม ตลอดจน              
การประสานแผนงานในระดับต่าง ๆ 

Concepts, principles, process, models and techniques of policy 
establishment, the study of factors as conditions of establishing public policy, 
implementing public policies to planning and social development plan 
management including methods of formulating measures of perception, 
acceptance, implementation and follow-up, evaluation, analysing groups of people 
and targeted areas, the study of strategies for planning social development plan 
and connecting plans in varioug levels 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB2314 ภาวะผู้น าและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3(3-0-6) 
 Leadership and Good Governance 

ความหมายของผู้น า ภาวะความเป็นผู้น า คุณลักษณะของผู้น า บทบาทของผู้น า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า การใช้อ านาจและอ านาจหน้าท่ีของผู้น าตามแนวคิดและ
หลักการคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หลักการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รูปแบบและวิธีการ
การทุจริต ยุทธศาสตร์ นโยบายการต่อต้านทุจริต องค์กรท่ีมีบทบาทเกี่ยวกับการต่อต้าน ป้องกันและ
ปราบปรามการการท าผิดรวมท้ังกรณีศึกษาในองค์การต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 

Definition of leader, leadership, characteristics of leader, leader’s roles, 
concepts and theories concerning leader and leadership, deploying authorities and 
leader’s authorities and responsibilities based on conceptual and ethical principles of 
administration acts relating to regulations and procedures of good governance; 2546 B.E., 
principles relating to anti-corruption, forms and procedures of corruption, anti-corruption 
strategies and policies, organizations responsible for resisting, preventing and combating 
wrong doing together with case studies in various public and private organizations 
   
PUB3215 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 
 Qualitative Research in Public Administration 

ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบ ความเป็นมา กระบวนการท าวิจัยเชิงคุณภาพ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัยเทคนิควิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การศึกษาเฉพาะกรณีการใช้ข้อมูลจาก
เอกสาร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการตีความ การน าเสนอผลการวิจัยโดย
มีการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการท าวิจัยเชิงคุณภาพในทุกขั้นตอนตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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Meaning, importance, components, genesis, process, and theories of 
qualitative research; framework; research design; collecting data techniques; observation; 
interview; group discussion; case studies; document and information usage; data 
collection tools; data analysis; interpretation; and research presentation (all of the above 
are done accordingly to qualitative research process step by step following ethical 
principles of researcher 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3217 นโยบายสาธารณะและการเมือง 3(3-0-6) 
 Public Policy and Politics 

ความหมาย บทบาท และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ความเกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและการเมือง รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและการเมือง แนวทาง การศึกษา ปัญหา 
กระบวนการ เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีสัมพันธ์การกับการเมือง 

Definitions, roles, concepts and theories relating to public policy, 
connection and relation between public policy and politics including economic, 
social and cultural situations, and other factors affecting public policy and politics, 
and guidelines of the study of problems, process concerning public policies 
relating to politics 
   
PUB3218 กฎหมายปกครองส าหรับการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
 Administrative Law for Public Administration 

ความเป็นมาและวิธีการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายปกครองโครงสร้างของฝ่าย
ปกครอง หน่วยงานทางปกครองการปฏิบัติราชการและกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื้อหา
และรายละเอียดของกฎหมายปกครองท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาครัฐ 

Background and fundamental procedures concerning administrative 
law, structure of administrative sections, administrative units, civil servicing and 
process of political consideration, contents and details of administrative law 
relating to the operation of public sector 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3219 การบริหารผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Performance Management in Public Sector 

แนวคิด ทฤษฎีการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ แบบจ าลองการบริหารผล     
การปฏิบัติงาน การวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การบริหารผล            
การปฏิบัติงานระดับองค์การ กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้วยตัววัด การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ด้วยสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลตอบแทนเพื่อผล        
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานในภาครัฐตลอดจนปัญหาและ
แนวโน้มการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐ 

Concepts and theories of performance management in public sector, 
models of administrative management, the operational consideration of strategic 
performance management system, performance management in organization 
levels, process of strategy deployment with indicators, the performance 
development with capabilities, operational evaluation for performance 
development, training and personnel development with capabilities, career 
development, return management for performance outcome, case studies relating 
to performance management in public sector including problems and trends of 
performance management in public sector 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3220 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ 3(2-2-5) 
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 Seminar on Selected Topics in Public Administration 
กรณีศึกษาทางด้านการบริหารรัฐกิจ โดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมัยของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน องค์การและการจัดการภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบริหารงาน
คลังและงบประมาณ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ท่ีตนสนใจผ่านการใช้กรณีศึกษาหรือการต่อยอดมาจากงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันท้ังระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมท้ังน าข้อค้นพบมาปฏิบัติการจัดสัมมนา ท้ังนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

Case studies concerning Public Administration with an emphasis on 
contemporary problems of government administration, organization and public 
management, public human resource management, fiscal and budget 
management, public policy process, modern public management, modern public 
services, good governance administration, the study of various selected issues 
based on students’ interest through case studies or the research continuation with 
knowledge exchanging activities among peers, instructors and scholars including 
the use of findings for seminar under the instructor’s control 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3221 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resources Development in Public Sector 

องค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน องค์การ และ
สังคม กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ   การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในอนาคต 

Body of knowledge, philosophy, concepts, theories, and practical 
guidelines of human resource development both in macro and micro levels, 
inculding individual, group, process, organization and social levels, public sector’s 
strategic development of human resource development, tools for human resource 
development, public sector’s human resource development policies, human 
resource development process with human resource development in organization, 
problems and obstacles of human resource development, and trends of public 
sector’s human resource development in the future 
   
PUB3311 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Government Procurement and Supplies Management 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

General knowledge concerning government procurement and 
supplies management, procurement process, guidlines of procurement operation, 
professional measure of procurement and supplies management, government 
procurement and supplies management acts, case studies relating to government 
procurement and supplies management 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3312 ทักษะการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Administrative Skills in Government Agencies 

แนวทาง วิธีการ กระบวนการท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานหน่วยงาน 
ทักษะในการส่ือสาร ทักษะการท างาน ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและทักษะต่าง  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ จึงมีขอบเขตอยู่ภายใต้กรอบบทบาทและหน้าท่ีของรัฐบาล    
รวมไปถึงการศึกษาและการฝึกทักษะในการปฏิบัติยังหน่วยงานภาครัฐ 

Guidelines, procedures and process of operational development in 
agencies, communication skills, working skills, technology usage skills, life skills and 
various skills relating to government administration under the government’s frame 
and roles including the study and skills practice concerning public sector 
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PUB3313 นโยบายสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Public Policy and Economic Development 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคในการก าหนดนโยบาย         
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบาย         
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายท่ีก าหนด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  และการประเมินผลนโยบายด้านเศรษฐกิจ ปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Concepts, principles, process, forms and techniques concerning 
economic development policy, factors concerning internal and external contexts 
affecting Thai economic development policy, cost-effectiveness evaluation of 
stated policies, related agencies, policy implementation process, and evaluation of 
economic policies, problems and solution guideline of the operation based on 
economic development policy 
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3314 นโยบายและการจัดการเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Policy and Management 

ความหมายและวัฏจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีมาพร้อมกับการเติบโตของเมือง เข้าใจถึงทิศทาง        
การพัฒนาเมืองรวมท้ังองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายและการจัดการ แนวทางใน        
การบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ ผังเมือง ส่ิงแวดล้อม และการบริหารสาธารณูปโภค  รวมท้ัง
กระบวนการและเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัด
การเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

Definition and evolution of urban, roles of urban in the dimension of 
political, economic and social development, the anlysis of problems caused by 
urban growth, the insight into the direction of urban development and related 
organizations in terms of process, policy and management, guidelines of urban 
development in various dimensions – city plan, environment and public utility 
management including process and techniques of participation in urban 
management, the comparison of national and international urban management 
problems 
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PUB3315 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
 Governmental Financial Management Information System: GFMIS 

หลักการบัญชีภาครัฐและการบริหารข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารงบประมาณระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการเงินและบัญชี ระบบบัญชีต้นทุน และระบบบริหารบุคคลระบบข้อมูลการบริหารการเงิน
การคลังของรัฐกับการสนองตอบนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 

Principles of local account and governmental financial information 
management, Governmental Financial Management Information System (GFMIS), 
budget management system, procurement system, account and finance system, 
capital account system and human resource management, Governmental Financial 
Management Information System with response to the country’s economic 
management policy 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3316 การบริหารหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Government and Non Government Management 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและนโยบายการจัดต้ัง  หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่  และหน่วยงานท่ีไม่ ใช่ภาครัฐ  
วิวัฒนาการ การจัดรูปงาน วิธีการบริหาร การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน บทบาท
ของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ และหน่วยงานท่ีไม่ ใช่
ภาครัฐ ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ และหน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐในประเทศไทย 

Concepts and theories relating to principles and policies concerning 
the establishment of public sector agencies, state enterptrise, public organizations, 
modern public sector agencies, and non-government agencies, evolution of 
working formulation, admnistative procedures, human resource management and 
finance management, government roles relating to state enterprise, public 
organizations, modern public sector agencies and non-government agencies, the 
study of various operational problems including guidelines for the development of 
state enterprise agencies, public organizations, modern public sector agencies and 
non-government agencies in Thailand 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3317 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ 3(3-0-6) 
 Labor and Welfare Administration 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับก าลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาพและปัญหาของแรงงาน หลักการและแนวทางก าหนดนโยบายด้านแรงงาน บทบาทของ
รัฐบาลในด้านการบริหารแรงงาน ท้ังในแง่ของการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า การสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน        
การท างานของแรงงาน การให้หลักประกันสังคม บทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน 
กฎหมายแรงงานเบ้ืองต้น ตลอดจนการศึกษาโดยเน้นถึงปัญหาการบริหารแรงงานและสวัสดิการใน
ประเทศไทย 

The relationship between population and workforce, roles of workforce in 
economic development, conditions and problems of labors, principles and guidelines for 
establishing workforce policy, the government’s role in labor administration in terms of 
specifying minimum wages, welfare and workforce protection, labor’s skills development, 
support of safety, occupational health and labor’s working conditions, the provision of social 
security measures, roles of labor court in labor administration, introduction to labor laws 
including the study focusing on problems of labor and welfare administration in Thailand 
   
PUB3318 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Compensation Management 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน ปัจจัยใน      
การก าหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานของรัฐ การบริหารและ
ประเมินผลการด าเนินงานค่าตอบแทน การเล่ือนเงินเดือน การปรับเงินเดือน ค่าตอบแทนประเภท
อื่น ๆ  รวมถึงแนวทางการส่ือสารระบบค่าตอบแทนให้กับข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

Concepts relating to policy establishment and compensation strategies, 
factors relating to specifying compensation, structure of officials’ and government 
employees’ compensation, the management and evaluation of compensation operation, 
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salary increasing, salary adjusting, other types of compensation including guidelines for 
communication concerning compensation to officials and government employees 
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PUB3319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Innovation in Public Administration 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การภาครัฐการเตรียมการองค์การภาครัฐเพื่อเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรมการน านวัตกรรมมาใช้ภายในองค์การภาครัฐ การประยุกต์เทคนิคการบริหารท่ีส าคัญ
มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมภายในองค์การภาครัฐบทบาทของผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมและ
การเปล่ียนแปลงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงองค์การภาครัฐสู่องค์การแห่งนวัตกรรม รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และการก ากับดูแลกิจการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกรณีศึกษาท้ังของไทยและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการภายในองค์การภาครัฐ 

Concepts of innovation, types of innovation, process of the creation of 
innovation, factors supporting the creation of innovation in public sector agencies, the 
preparation of public sector agencies to be innovative agencies, the implementation of 
innovation in public sector agencies, the application of major administrative techniques for 
creating innovation in public sector agencies, administrator’s roles in innovation and change 
management, trends of changes from public sector agencies to innovative agencies, 
electronic government, and the supervision of electronic missions including case studies of 
innovation management in Thai and foreign public sector agencies 
   
PUB4311 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 5(450) 
 Field Experience in Public Policy and Public Management  

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาท้ังในด้าน
กระบวนการ การรับรู้ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ      
ในสถานการณ์จริงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Providing activities and encouraging students before graduation in respects of 
learning process, acknowledgement, learning development, skills, attitudes, virtues, ethics, 
accountability, people skills, problem-solving skills, Public Policy and Public Management 
internships, and ability to apply appropriate technology 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
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PPM1201 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
 Public and Private Sector Management  

ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน          
การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชนรวมท้ังภาคประชาชน เปรียบเทียบความแตกต่างความ
คล้ายคลึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยง การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการน า
เทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 

Definitions, concepts, and theories of public and private sector 
management; public services and private businesses; comparative studies of 
similarities, linkages, and collaborations between public and private sectors; 
partnership of public and private sectors; new public administration; bureaucratic 
reform; concepts of applying private sector’s management techniques to public 
sector; and new concepts of public services 
   
PPM1205 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organization Theories  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับองค์การสมัยใหม่ ประเภทและลักษณะขององค์การ 
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์การ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาดขององค์การ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ 
องค์การสมัยใหม่ ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ในการบริหารองค์การท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

Concepts and theories of modern organizations, types and 
characteristics of organizations, authorities, responsibilities, structures and 
procedures of organizations, process of administration and management, 
organization structure, strategies, technology, and size of organization, concepts of 
organization, modern organization, modern organization theories in terms of 
organization administration relevant to current environment and situation 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM1206 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ 3(3-0-6) 
 New Public Governance  

แนวคิดระบอบการบริหารสาธารณะแบบด้ังเดิม ระบอบการจัดการสาธารณะแนว
ใหม่ และระบอบการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
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ระหว่างการจัดการสาธารณะแนวใหม่ กับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
Concepts of traditional public governance system, new public 

management system, and new public governance, including the difference among 
new public management, good governance and corporate governance 
   
PPM 1207 การบริหารนโยบายการเงินและการคลัง  3(3-0-6) 
 Monetary and Fiscal Policy Management  

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ รายรับ
และรายจ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ การด าเนินนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 

Concepts of the country’s fiscal and finance system, the 
government’s income and expenditures, taxes, public debts, and public 
expenditures, deploying fiscal and finance policies to achieve the country’s 
economic and development goals 
   
PPM2205 การงบประมาณ  3(3-0-6) 
 Budgeting  

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสร้างของงบประมาณ 
กระบวนการจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ศึกษา
เปรียบเทียบและสังเคราะห์ถึงระบบงบประมาณของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ และการบริหารงบประมาณตลอดจนแนวทางแก้ไข 

Theories and concepts of budgeting; budgeting direction and 
structure; budgeting process; budgeting analysis; budgeting management; 
comparative studies and synthesize; budgeting systems of developing and 
developed countries; problems and obstacles of budgeting; and solutions to 
budgeting problems 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2206 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Capital Management  

แนวคิดและหลักการในการบริหารคน การวางแผนงานและการวางแผนคน        
การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและ             
การวางแผนอาชีพบุคลากร จริยธรรม คุณธรรมของผู้บริหาร รวมท้ังการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี 

Job and worker planning; recruitment; human resource development; 
remuneration and career planning for personnel of organization; ethics; ethics for 
administrators; and good human resource management 
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PPM2207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Strategic Management in Public and Private Sector  

หลักการ แนวคิด และกระบวนการการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
ภายนอกองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม และการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

Learning about principles, concepts, and processes of planning; 
analyzing internal and external environments of organization; creating visions and 
missions; developing strategic choices; setting appropriate strategies; evaluating 
strategic management performance in public and private sectors, Synthesize future 
direction of organization direction 
   
PPM2209 การจัดการผลการปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Performance Management in Public and Private Sector 

แนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การออกแบบ การน าแผนไป
ปฏิบัติและประเมินผล รวมถึงเทคนิคการประเมินผล การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

Concepts of performance management; planning, designing, and 
putting plan into action to evaluating; and techniques of performance 
management in public and private sectors 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2211 การจัดการองค์การคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Organizations Management 

แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ และระบบและกลไกการจัดการคุณภาพ 
ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีนิยมใช้ในการจัดการคุณภาพ สถิติพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการ
คุณภาพ และเทคนิคการควบคุมเชิงคุณภาพ 

Concepts and theories of quality management; system and mechanic 
of quality management; tools for quality management; fundamental statistics for 
quality management; and techniques of quality control 
   
PPM2212 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ 3(3-0-6) 
 Startup Management  

แนวคิด แนวทาง สร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การตลาดยุคใหม่ การเขียนแผน
ธุรกิจ การระดมทุน การวิจัยตลาด การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเริ่มต้นธุรกิจ การวางแผนระยะส้ัน 
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ระยะกลาง ระยะยาว การสร้างธุรกิจให้เป็นยูนิคอร์น ทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างธุรกิจ การตลาด
บนโซเชียลมีเดีย เงินดิจิทัล และแนวโน้มการท าธุรกิจระดับโลก 

Concepts, and guidelines of business formulation on digital platforms, 
modern marketing, business plan writing, capital raising, market research, creating 
innovation, business startups, short-term, medium-term, and long-term planning, 
business startups as unicorn, required skills for business startups, marketing on 
social media, digital money, and trends of doing world class business 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2213 กระบวนการนโยบายและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public Policy Process and Planning  

แนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบาย กระบวนการของนโยบาย ครอบคลุม
ขั้นตอนการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบายสาธารณะ การก าหนดแผน ประเภทของแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน   
การน าแผนไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารภาครัฐและ
เอกชน 

Fundamental concepts of the study of policies, policy process 
including steps in establishing public policy, implementing public policies, and 
evaluating public policies, specifying plans and plan types, plan levels, steps of 
planning, implementing plans, policy analysis and planning for the development of 
public and private sectors 
   
PPM2214 มวลชนสัมพันธ์และการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Mass Relations and Communications in Digital Age  

ความส าคัญของการส่ือความท่ีมีต่อความส าเร็จของผู้บริหาร และความส าเร็จของ
องค์การ ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการส่ือความท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมปัจจัย
ทางด้านบุคคล และองค์การท่ีมีผลต่อการส่ือสารส าหรับการจัดการ การวิเคราะห์รูปแบบ          
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การส่ือสาร และช่องทางการส่ือสารในโลกยุคดิจิทัล ในลักษณะส่วนตัวและกลุ่มการส่ือสารท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการฝึกการส่ือสารเพื่อให้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

The importance of communication leading to the administrator’s 
success and organization’s success, the support of understanding and effective 
communication skills covering factors relating to individual and organization 
influencing communications for management, the analysis of communications 
forms and communications channel in digital world in terms of private and group 
communications as well as direct and indirect communications including practice 
in communication to achieve the goals 
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2215 การบริหารตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Market Management  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตลาดการเงิน  การระดมทุน การบริหารหนี้ การลงทุน
ในโครงการ การลงทุนในตราสารทางการเงิน การควบและรวมกิจการ และการวิเคราะห์การเงิน 
รวมท้ังเข้าใจถึง โครงสร้าง  บทบาทและกลไกของตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน     
การก ากับดูแลตลาดเงินตลาดทุน และเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ 

Concepts of financial market management, capital raising, debt 
management, investment in projects, investing in bonds, merger and takeover, and 
financial analysis including the insight into structure, roles and mechanism of 
financial market, the development of financial and capital markets, supervising 
financial and capital markets and various types of financial tools 
   
PPM2301 การเมืองและระบบราชการ 3(3-0-6) 
 Politics and the Bureaucracy  

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการ โดยเน้นความส าคัญของแนวคิด
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อิทธิพลของการเมืองต่อระบบราชการและอิทธิพลของระบบ
ราชการต่อการเมือง รวมท้ังปัญหาท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนแนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองและระบบ 

Relations between politics and bureaucracy highlighting the 
importance of democratic politics; political influences towards bureaucracy and 
vice versa; occurred problems; and concepts of political and bureaucratic reforms 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2305 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
 Governance and Social Responsibility  

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ในสังคม นโยบายรัฐบาลและความต้องการของสังคมท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน
ของธุรกิจด้วยการให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กร โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบ
การจัดการและดูแลกิจการท่ีดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

Roles and responsibilities of businesses in relation to its social 
stakeholders; government policies and social needs towards business operation; 
duties and responsibilities of board of directors and administrators aiming at 
creating a sustainable business by providing fair and equitable benefits to all 
stakeholders of organization; and building management systems that have 
transparency, fairness, and accountability 
   
PPM2306 ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหารองค์การ 3(3-0-6) 
 Leadership and Ethics in Organization  

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดพื้นฐานเรื่องผู้น าท้ังจากอดีตจนถึง ทฤษฎีผู้น าใน     
การเปล่ียนแปลง ความรับผิดชอบของผู้น าในกระบวนการบริหาร ทักษะท่ีจ าเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของผู้น ายุคใหม่ รวมถึงหลักจริยธรรมในการบริหารและด าเนินการ ตลอดจนการบริหารงานโดย
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สาธารณะ 

Theories, principles, and fundamental ideas about leaders from the 
past until present; change leadership theory; leader’s responsibilities of 
administration; important skills for new generations of leaders; ethical principles of 
management; good –governance-based administration; principles of social 
responsibility; and concerns over social or public impacts, a case study of 
leadership and ethics in corporate governance, both public and private, 
comparative study with developed and developing countries 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM2308 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
 Risk Management  

แนวทางและกระบวนการในการจัดการความเส่ียงและภาวะวิกฤตในภาครัฐและ
เอกชน ปัจจัยและท่ีมาของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง ความเส่ียงและภาวะวิกฤตในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ กลยุทธิ์การจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการวางแผนจัดการภาวะวิกฤต 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

Concepts and methods in managing risks and crises in public and 
private sectors; factors and origins of risks; types of risks; risks and crises in both 
policy and practical areas; strategies of risk management; plans of risk 
management; and case studies 
   
PPM2309 นโยบายสาธารณะกับการลดความเหลื่อมล้ า 3(3-0-6) 
 Public Policy to Reduce Inequality  

กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ า เปรียบเทียบระหว่าง
รัฐบาลท้ังในและต่างประเทศ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับความเหล่ือมล้ า ปัจจัยของปัญหาความเหล่ือมล้ า 
ผลกระทบจากสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยี ความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเข้าถึงบริการสาธารณะ การด าเนินนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค โครงสร้างในการ
ก าหนดนโยบาย ธรรมาภิบาลกับความเหล่ือมล้ า ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารของรัฐบาลต่าง ๆ 

Case studies of public policy, solution of inequality in comparison of 
Thai and foreign governments, contexts relating to inequality, factors affecting 
inequality problems, impact of society, economy, politics and technology 
development, inequality in economy, society and access to public services, 
carrying out policy, problems and obstacles, structure of policy establishment, 
good governance and inequality, relations among factors concerning  politics, 
economy, society, international relations and the administration of various 
governments 
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
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PPM2310 สถิติส าหรับการบริหารและการพัฒนาภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Statistics for Development Administration of Public Sector 

ความหมายของข้อมูลสถิติ ประเภท ลักษณะข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการบริหาร ข้อมูล
สถิติท่ีใช้ในการพัฒนา กระบวนการด าเนินงานทางสถิติและข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล    
การจัดกระท าข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุม          
การด าเนินงานประจ าในสายงานต่างๆ และสนับสนุนการบริหารจัดการในกระบวนการตัดสินใจ
ของหน่วยงาน เพื่อใช้ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนา 

Definition of statistical information, types, characteristics of statistical 
information for administration and development, process of statistical operation 
and statistical information, data collection, data analysis, discussion and conclusion 
of statistical information for administration and control of routine operation in 
various working routes and support the management in decision making process of 
agencies for development planning and following up the development plan 
progress 
   
PPM2311 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Economics for Public and Private Sector Management 

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง  ๆ พฤติกรรมผู้บริโภค    
อุปสงค์อุปทานความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และอุปทาน การออม การลงทุนการบริโภคและ
อรรถประโยชน์ปัจจัยการผลิต การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศรายได้ประชาติบทบาท และ     
การด าเนินการของรัฐบาลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนสารสนเทศทางเศรษฐกิจ 
เพื่อการบริหารภาครัฐและและเอกชน 

Concepts of economics, various types of economic systems, 
consumers’ behaviors, demand and supply, flexibility of demand and supply, 
saving, investment, consumption and utility, factors of production, competition, 
international trade, national income, roles and government’s operation, economic 
fairness, economic stability, economic policy, and guidelines of economic 
development in Thailand including economic information for public and private 
sector administration 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3213 การบริหารและประเมินโครงการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Project Management and Evaluation in Public and Private Sector 

หลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะ          
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง การบริหารและสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์
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เชิงปริมาณ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ การบริหารโครงการ เทคนิค และเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และ/หรือ
ความล้มเหลวในการบริหารโครงการ 

Basic principles; planning process; project analysis – especially 
qualitative analyses in social, political, administrative, and environmental aspects 
and quantitative analysis which includes cost-benefit analysis, project 
management, techniques, tools for controlling and monitoring the progress of 
projects; and factors contributing to successes and failures in project management 
   
PPM3217 การเปลี่ยนผ่านสูอ่งค์การดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Transformation to Digital Organization 
ความรู้ แนวคิด การปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง ระบบการท างาน และการใช้

เทคโนโลยิดิจิทัลในการท างาน ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลข้อมูล             
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารและจัดการ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน      
การท างาน การปรับทักษะ ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของบุคลากร 

Knowledge, concepts, improvement, changes of structure, working 
system and the application of digital technology for working, artificial intelligence, 
big data, information processing, data analysis, and the data application for 
administration and management, technology used at work, the adjustment of 
personnel’s skills, attitudes and vision 
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3218 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Learning Organization Management 

แนวคิดทฤษฎกีารจัดการความรู้และทุนทางปัญญา องค์ความรู้และวิวัฒนาการทาง
ความคิดของแนวคิด ทฤษฎี องค์การแห่งการเรียนรู้และ วัฒนธรรมองค์การท่ีสนับสนุนการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ใน
องค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ความส าคัญของ      
การจัดการความรู้และการจัดการความรู้ในโลกยุคเศรษฐกิจ สังคม บนฐานความรู้ แนวทางการ
พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

Theories of knowledge management and intellectual capital,  body 
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of knowledge and evolution of concepts, theories, learning organization and 
concepts, information technology organizational culture that supports learning 
organization,  Problems, obstacles and factors and factors affecting knowledge 
management in the organization, relation between knowledge management and 
learning organization, the importance of knowledge management and knowledge 
management in era of knowledge-based society and economy, guidelines for 
organization development to become systematice learing organization 
   
PPM3219 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Data Science 

ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล 
การวิเคราะข้อมูลห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวาง
เงื่อนไข ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูลในโลกดิจิทัล 

Overview of data science, the importance of data analysis, data 
preparation, descriptive data analysis, predictive data analysis, conditional data 
analysis, challenging points of data sciece in digital world 
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3220 พนักงานสัมพันธแ์ละการบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Employee Relations and Compensation Management 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ในกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง หลักเกณฑ์ ในการบริหาร
ค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและค าบรรยายลักษณะงาน การประเมินค่างาน การจ าแนก
ต าแหน่งงาน การส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทน การวางโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน การจ่าย
ค่าตอบแทนแบบจูงใจและการควบคุมการบริหารค่าจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

Concepts relating to labor management, relation between employers 
and employees in the process of employee relations consistent with labor law, 
social security law and law or other regualtions concerning working conditions of 
personnel in public and private sectors including the study of guidelines relating to 
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compensation management, theory of wages, principles of compensation 
management, job analysis and job descriptions, job evaluation, job classification, 
survey of wages and compensation, structuring wages and compensation, insentive 
compensation payment and the control of wages management for the increase of 
production and quality of working condition 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3221 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     3(3-0-6) 
 Administrative Procedure Principle 

ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการส าคัญต่าง ๆ ของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ตัวอย่าง
ของการเขียนแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ ในคดีต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

Background and concepts of laws relating to Thai and foreign 
administrative procedure, fundamental concepts of administrative considerations 
process, the importance of laws relating to Thai administrative procedure, various 
major principles of laws relating to administrative procedure and scope of such law 
enforcement, samples of various complaint forms in various lawsuits concerning 
administrative procedure 
   
PPM3222 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางบริหารภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5) 
 Seminar on Selected Topics in Public and Private Sector Management 

ประเด็นการบริหารภาครัฐและเอกชน ปัญหาทางการบริหารและน าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางการบริหาร หรือน าตัวแบบท่ี
น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณีทางการบริหารที่เป็นจริง 
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Issues relating to public and private sector management, problems 
concerning management and process of presenting solution for considerations of 
factors affecting the success of management or the application of selected models 
from the course instruction to authentic management cases 
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3223 หลักกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Principles of Administrative Law 

ความหมาย ลักษณะส าคัญ และท่ีมาของกฎหมายปกครอง วิวัฒนาการของ
กฎหมายปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของฝ่ายปกครอง 
โครงสร้างขององค์กรทางปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นิติกรรมทางปกครอง 
ค าส่ังทางปกครอง และค าส่ังทางตุลาการ กิจการทางปกครอง การบริการสาธารณะ หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ความรับผิดของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ         
การควบคุมฝ่ายปกครอง การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทางการปกครองตลอดจนการบริหารบุคคลของฝ่ายปกครอง 

Definition, main characteristics and background of administrative law, 
Evolution of governing law, fundamental principles of administrative law, theories 
of government actions, structure of administrative organization, ordering of state 
administration, administrative legal act, And judicial orders and administrative 
affairs,  public services, legality of administrative actions, Liability of state and 
government officials, the control of administration, establishment of administrative 
court and administrative trial procedures, laws relating to administrative actions 
including human resource management of administrative agencies 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3309 การพัฒนาทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Human Capital Development 

การออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ และตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์การ ศึกษากระบวนการใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนาผู้บริหาร การสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานท่ีดี รวมตลอดถึงการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

Course design of human resource development aiming at meeting 
needs and complying with visions of organization; studies of human resource 
development process targeting on adding values to human resources of 
organization; administrators’ development; forming an environment that promotes 
human capital development; development of becoming a good chief; and creation 
of learning organizations 
   
PPM3315 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 
 Thai Social and Economic Development Policy 

ทฤษฎีและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

Important theories and concepts about social and economic 
development; influences of internal and external environments towards social and 
economic development; and problems and solutions arose from an 
implementation of economic and social development policies 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM3317 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics & Supply Chain Management 

ความหมายและบทบาทการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความสัมพันธ์
ระหว่างและซัพพลายเชนและกลยุทธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน การจัดองค์กรโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและประเด็นความร่วมมือกันภายในองค์การ และระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

Definitions and roles of logistics and supply chain management; 
relations between supply chain and strategies of public and private sectors; 
effective logistics management; and solutions and co-operations amongst public 
and private sectors including related departments 
   
PPM3327 การเจรจาและการจัดเตรียมนิติกรรมสัญญา 3(3-0-6) 
 Negotiation and Legal Document Preparation  

ความจ าเป็นของการจัดท านิติกรรมสัญญา สาระส าคัญของนิติกรรมสัญญาบาง
ประเภทท่ีส าคัญ การเจรจาทางธุรกิจเพื่อจัดท านิติกรรมสัญญา เอกสารท่ีจ าเป็นในการตระเตรียม
ท านิติกรรมสัญญา การแก้ไขและปรับปรุงนิติกรรมสัญญา 

Importance of business agreements, legal documents, or contracts; 
important details of key contracts; business negotiation for creating contracts; 
required documents for legal document preparation; editing and revising contracts 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
   
PPM4328 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารภาครัฐและเอกชน 5(450) 
 Field Experience in Public and Private Sector Management 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารภาครัฐและเอกชน รูปแบบต่างๆ 
มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงาน การท าความเข้าใจการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน
องค์กรการเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ       
การบริหารภาครัฐและเอกชน การจัดประชุม การฝึกทักษะด้านต่างๆ การท างานเป็นทีม           
การประเมินผลการปฏิบัติ 

Various field experiences in public and private sector management 
which focus on studying data of operation; understanding administrative structure 
in organization; learning about solutions to problems; and learning about activities, 
meetings, skills, teamwork, and performance evaluation concerning public and 
private sectors 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- แขนงวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ 
   3900100267706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ  
    (ต่อ) 
 

อาจารย์ - ร.ม. (การปกครอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2546 
- สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 
 

ผลงานวิชาการ 
Sanchai Ratthanakwan. (2017). Thailand's 

energy policy reform: the need on the 
conflict: A case study of Krabi coal power 
plant. International Journal of 
Management and Applied Science. 3(5). 
May 2017. pp. 142-144. 

 
 
 
 
 
Sanchai Ratthanakwan. (2016). Changing the 

paradigm of development under the 
national economic and social development 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายสันต์ชัย  รัตนะขวัญ  
    (ต่อ) 
 
 
 
 

plan of Thailand. Proceedings of 
International Conference on Business 
Economics, Social Science & Humanities 
(BESSH-2016). 29th-30th August 2016. 
Osaka Japan. 227(7). pp. 68-70. 

Sanchai Ratthanakwan. (2016). Micro finance 
and community welfare: The case of Wat 
Choeng Wai, Bangsue District, Bangkok 
Thailand. Proceedings of 18th IASTEM 
International Conference. 29th March 
2016. Berlin Germany. pp. 39-41. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). ประชาธิปไตยท้องถิ่น. 
ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบัน
พระปกเกล้า. 

สันต์ชัย  รัตนะขวัญ. (2560). เมืองพิเศษ. ฐานข้อมูล
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่น. 
ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบัน
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ  
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

พระปกเกล้า. 
สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). การบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ฐานข้อมูลการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). การยกฐานะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. ฐานข้อมูลการเมืองการ
ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560) การยุบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). ชุมชนท้องถิ่น. ฐานข้อมูล
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). นักการเมืองท้องถิ่น. 
ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบัน
พระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). มาตรฐานกลางในการ
จัดท าบริการสาธารณะ. ฐานข้อมูลการเมืองการ
ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ  
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบน. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับล่าง. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. ฐานข้อมูลการเมืองการ
ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

 
การวิจัย 
สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2562). แนวทางการพัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมชนสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน: ศึกษากรณีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม. รายงานการวิจัย งบประมาณ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
1. นายสันต์ชัย รัตนะขวัญ  
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2561). การตัดสินใจทางนโยบาย
ของรัฐกับการปฎิรูปนโยบายด้านพลังงาน: ศึกษา
กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่. รายงาน     
การวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2560). การแปรเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การบริหารการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการวิจัย 
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สันต์ชัย รัตนะขวัญ. (2559). องค์กรการเงินชุมชนกับ
การพัฒนาสวัสดิการชุมชน: ศึกษากรณีชุมชนวัด
เซิงหวาย เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร. รายงาน
การวิจัย งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2559. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

2. นายณัฐพล ใจจริง 
   3100400694615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นายณัฐพล ใจจริง 
   (ต่อ) 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 
 

- ร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(วิทยานิพนธ์ดีมาก) 
พ.ศ. 2552 

- ร.ม  . (การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2540 

- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เกียรตินิยม, รางวัลทุนภูมิพลฯ) 
พ.ศ. 2536 

ผลงานทางวิชาการ 
ณัฐพล ใจจริง. (2560). กบฏบวรเดช: เบื้องแรก

ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์มติชน.  
336 หน้า. 

ณัฐพล ใจจริง. (2559). สถาบันพระมหากษัตริย์
ท่ามกลางวิกฤตการณ์การเมืองช่วงต้นระบอบใหม่
ของสยาม พ.ศ. 2475-2476. วารสารสถาบัน
พระปกเกล้าฯ. 14(2). พฤษภาคม - สิงหาคม 2559. 
หน้า 5-46. 

ณัฐพล ใจจริง. (2561). เมื่อสามัญชนหาญปราบกบฏ : 
บทบาทพลเมืองสยามในการปราบกบฎบวรเดช 
2476. ศิลปวัฒนธรรม. 37(12). ตุลาคม 2559. 
หน้า 5-46. 

 
Nattapoll Chaiching. (2018). The Boworadet 

rebellion, 1933. International Journal of 
Management and Applied Science. 4(4). 
April 2018. pp. 92-95. 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นายณัฐพล ใจจริง 
   (ต่อ) 
 
 
 
 

Nattapoll Chaiching. (2016). The 1932 Siamese 
Revolution and The New regime. 
Proceedings of International Conference 
on Business Economics, Social Science & 
Humanities (BESSH-2016). 29th-30th 
August 2016. Osaka Japan. 227(7). pp. 6-9. 

 
 
 
 
 
การวิจัย 
ณัฐพล ใจจริง. (2561). หม่อมเจ้าสกลวรรณากร      

วรวรรณกับอุดมคติทางสังคมกับการปกครอง
ท้องถ่ินไทย. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ. คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ณัฐพล ใจจริง. (2557). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชด าริด้านการปกครอง
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นายณัฐพล ใจจริง 
   (ต่อ) 
 
 
 

ท้องถ่ิน. รายงานการวิจัย. นนทบุรี.             
สถาบันพระปกเกล้า. 

 
 
 
 
 
 
การแต่งต ารา 
ณัฐพล ใจจริง. (2559). เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา PPA1101 หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 170 หน้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 

3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า 
3110401461185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 
 
 
 
 
 
 

- รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 

- รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 

- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2545 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2544 

ผลงานทางวิชาการ 
มารดารัตน์ สุขสง่า. (2563). เปิดกล่องด า

สถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11(2). 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. 

Khanthong Jaidee, Ludech Girdwichai, and 
Marndarath Suksanga. (2019). The 
Management of Savings and Credit 
Cooperatives to Empower the Community 
Economic Strength in the Central Region of 
Thailand. International Journal of 
Innovation, Creativity and Change. 7(8). 
August 2019. pp. 167-184.  

 

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 

Marndarath Suksanga, Chindalak 
Vadhanasindhu, Juneerut Jannit and 
Yongyuth Kidsuntad. (2018). the Students’ 
Expectations to Bachelor of Public 
Administration Program, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University. 
International Journal of Management 
and Applied Science. 4(4). April 2018.     
pp. 71-76. 

 
 
 
 
Hustaya Nualsuwan, Marndarath Suksanga, and 

Buabuttri Siriwat. (2018). Need Skilled for 
Developing the Officers of Humanities and 
Social Sciences. International Journal of 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
    (ต่อ) 
 
 
 

Management and Applied Science. 4(8). 
August 2018. pp. 68-71. 

Marndarath Suksanga and Pooree Sakot. 
(2017). Creative Economy for Small and 
Medium Enterprises Sustainable 
Development in Thailand. International 
Journal of Management and Applied 
Science. 3(10). October 2017. pp. 82-84. 

 
 
 
Marndarath Suksanga and Chindalak 

Vadhanasindhu. (2016). The study on the 
desirable core competency in recruitment 
and selection of personnel of leading 
organizations in Thailand. Full Paper 
Proceeding BESSH-2016. 227(7). August 29-
30, 2016. pp. 60-63. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัย 
ฤๅเดช เกิดวิชัย ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ขันทอง ใจดี 

มารดารัตน์ สุขสง่า และคณะ. (2562). การส ารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
แก้ไขปัญหา ความไม่สงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. กรุงเทพฯ. ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 5 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.). 

ขันทอง ใจดี มารดารัตน์ สุขสง่า และคณะ. (2562). 
การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างความ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย. รายงานการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

มารดารัตน์ สุขสง่า. (2562). กระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลตาก้อง 
จังหวัดนครปฐม. รายงานการวิจัย งบประมาณ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

มารดารัตน์ สุขสง่า. (2562). ความคาดหวังและความ
พึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใชบ้ัณฑิตต่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา. รายงานการวิจัย งบประมาณ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

มารดารัตน์ สุขสง่า. (2560). การบริหารงานบุคคล
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบัน
พระปกเกล้า. 

ภูรี สาโคตร์ และมารดารัตน์ สุขสง่า. (2559). 
ผลกระทบเชิงประจักษ์ด้านความผูกพันของ
พนักงานต่อผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์. รายงานการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559. 
นครปฐม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. 

 
 
 
 
 
การแต่งต ารา 
มารดารัตน์ สุขสง่า. (2562). การบริหารผล          

การปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ. โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์.  
412 หน้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
3. นางสาวมารดารัตน์ สุขสง่า  
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารดารัตน์ สุขสง่า. (2559). เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา PPA1104 กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา. 254 หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 

- แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    3609900117459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 

อาจารย์ - ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2556 
- รป.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2555 
- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ .ศ  2548 

 
 

 

ผลงานทางวิชาการ 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2563). บทปริทัศน์หนังสือกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ภาพรวมการวิจัย. 
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 46(1). มกราคม-
มิถุนายน 2563. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). ตัวแบบการกระท าท่ีดีท่ีสุด
และตัวแบบท่ีเหมาะสมกับแต่ละองค์การกับ       
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐไทย. วารสาร
การบริหารท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 12(2). 
เมษายน - มิถุนายน 2562. หน้า 288-304. 

 
 
 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). บทปริทัศน์หนังสือการ

วิเคราะห์การท างานในยุคเศรษฐกิจแห่งความรู้. 
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์. 11(2). กรกฎาคม-

12 12 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2562. หน้า 141-148. 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). บทปริทัศน์หนังสือคู่มือการ

วิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
วารสารธรุกิจปริทัศน์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ. 11(2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. 
หน้า 247-250. 

 
 
 
 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). บทปริทัศน์หนังสือประเด็น

ด้านจริยธรรม และกฎหมายในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์พัฒนาการบทบาทและคาดการณ์ แนวโน้มท่ี
จะเกิดขึ้น. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 11(2). พฤษภาคม-
สิงหาคม 2562. หน้า 621-627. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2561). รายจ่ายสาธารณะในมิติ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารวิทยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 7(1). มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 
352-367. 

 
 
 
 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2561). บทปริทัศน์หนังสือการจัด

โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันและ
ทิศทางแนวโน้มในอนาคต. วารสารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศาสตร์. 10(2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. หน้า 
143-149. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2561). การศึกษาคุณภาพชีวิตคน
พิการที่เกิดข้ึนจากการจ้างงานในชุมชนและการ
ส่งเสริมอาชีพ. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 35(3). กันยายน - ธันวาคม 
2561. หน้า 198-215. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2560). การก าหนดนโยบายส่วน
เพิ่มหรือการไม่ก าหนดส่วนเพิ่ม (Policy Making 
Incremental or Non Incremental). รัฐสภาสาร. 
65(5). พฤษภาคม พ.ศ. 2560. 

Phichak Phutrakhul. (2019). Internet Sales Tax 
and Fiscal Decentralization in Thailand. 
Proceedings of Social and Applied 
Sciences Research for Sustainable Future 
(SARSF-19). 

Phichak Phutrakhul. (2018). Survey of the 
Human Resource Management Knowledge 
Local Administrative Organization in 
Thailand. Proceedings of THE IRES – 39th 
International Conferences on Economics 
and Social Sciences (ICESS). 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 

Phichak Phutrakhul. (2017). The Polices of 
Town Municipality to Establish a Human 
Capital Elderly in Community 
Development: A Case Study of Chumsaeng 
Town Municipality, Nakhonsawan Province. 
Proceedings of IASTEM -15 3rd 
International Conference on Social 
Science and Humanities (ICSSH). 

Phichak Phutrakhul. (2016). Royal Plaza Sanam 
Luang Public Toilets: The Ways of 
Landscapes and Environmental 
Management. Proceedings of Cairo 4th 
International Conference on “Business, 
Economics, Social Science & Humanities- 
BESSH-2016. 

การวิจัย 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). วัฒนธรรมของแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 

ที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาน
ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงาน  
การวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2562. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

มาธินี คงสถิตย์ และพิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2562). 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการ
พัฒนาศักยภาพและโอกาสทางสังคมและ
เศรษฐกิจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี. 
รายงานการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล และคณะ. (2562). การจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองหัวหิน. รายงาน  
การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2562. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล และคณะ.(2560). ความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขา
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 

บริการ สุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีภายใต้ 
ข้อตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคล ธรรมดา
ของประชาคมอาเซียน. รายงานการวิจัย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559.  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

 
 
 
พิจักษณ์ ภู่ตระกูล และคณะ. (2560). การส ารวจองค์

ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย. รายงานการ
วิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล และคณะ. (2560). การศึกษา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานใน
ชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ. รายงานการวิจัย 
มูลนิธินวัตกรรมสังคม. 

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล. (2559). ห้องน้ าสาธารณะ
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
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การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามหลวง แนวทางการจัดการภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม. รายงานการวิจัย งบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล และมาธินี คงสถิตย์. (2559). 
บทบาทของชุมชนต่อการดูแลเด็กและเยาวชนที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุพการี:กรณีศึกษาชุมชนเจริญ
ผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์. 
รายงานการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
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ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
2. นางสาวมาธินี คงสถิตย์ 

3190600246829 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 12(1). 
มกราคม - มิถุนายน 2563. 
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    สวนสุนันทา.   
 
สัคพัศ แสงฉาย. (2560). การเสริมสร้างความม่ันคง  
    ของชาติกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    กรณีศึกษาการค้าชายแดนไทย – พม่า. รายงาน   
    วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ    
    2560. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.   
สัคพัศ แสงฉาย. (2559). การส่งเสริมกระบวนการมี  



134 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นายสัคพัศ แสงฉาย 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

    ส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้ าเสียในเขต  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง. รายงาน   
    วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ   
    2559. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
 
 
 
สัคพัศ แสงฉาย. (2559). การพัฒนาเสรีการค้าบริการ   
    ชายแดนไทย-พม่า เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิง  
    การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
    กรณีศึกษา ด่านศุลกากรระนอง. รายงานวิจัย  
    งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559.   
    กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
 
 



135 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
1. นายสัคพัศ แสงฉาย 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การแต่งต ารา 
สัคพัศ แสงฉาย. (2561). ทฤษฎีและแนวคิดนโยบาย

สาธารณะ. กรุงเทพฯ. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคช่ัน.  
    209 หน้า. 
สัคพัศ แสงฉาย. (2560). เอกสารประกอบการสอน  
    รายวิชา PPA1102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์. 
    กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
    230 หน้า. 
 
 
 
 



136 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 

 
 
 

2. นายปกครอง มณีโรจน์ 
   3100600103335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2558 

- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2532 

- ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2529 

ผลงานทางวิชาการ 
Pokkrong Manirojana, Nipon  
    Sasithornsaowappa. (2019). Public  
    participation to Prevent Narcotic drugs  
    problems in the border area Chanthaburi  
    Province Thailand.  E-Proceeding of The 

2019 International Academic Research  
    Conference International Business  
    Education Social Sciences & Technology.  
    Zurich. Switzerland. 31 March - 3 April 2019.  
    pp. 18-24. 
 
 
 
 

12 12 



137 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

2. นายปกครอง มณีโรจน์ 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นายปกครอง มณีโรจน์ 
   (ต่อ) 
 

Pokkrong Manirojana. (2017). Responsiveness of  
    Commissioners of Independent  
    Organizations In Thailand (In Case of         

The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission). 
International Journal of Management 
and Applied Science. 3(10). October 2017.     
pp. 66-70. 

    Pokkrong Manirojana. (2017). Good governance  
    of local government in Nakhon Ratchasima  
    Province Thailand. Proceedings 
    of Academics World International  
    Conference. San Francisco. USA. 20-21  
    March 2017. pp. 73-76. 
 
Pokkrong Manirojana. (2017). The factors that  
    affect the transparency and accountability  
    of independent organizations in Thailand.  



138 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 

    Publish of Journal of Administrative and  
    Business Studies. 2(5). 27 October 2016. 

pp. 225-230. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นางสาวพิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ 
   3160300222258 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. - ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2556  
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กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. ผลประโยชน์ทับซ้อน. ฐานข้อมูล
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. สหการ. ฐานข้อมูลการเมืองการ
ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. หลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น. ฐานข้อมูล
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า. 

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า. 

การวิจัย 
กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. (2562). รัฐสภากับการควบคุม

ตรวจสอบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ. รายงาน
การวิจัย งบประมาณรายได้ประจ าปี 2562. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. (2561). ความไม่สอดคล้องของ
การเพิ่มอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22 ) 
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พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26 ) พ.ศ. 
2560  กับอัตราจ านวนเงินการกักขังแทนค่าปรับ. 
รายงานการวิจัย งบประมาณรายได้ประจ าปี 2561. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. (2560). จารีตประเพณีแห่ง

ท้องถ่ินที่มีฐานะเป็นกฎหมาย. รายงานการวิจัย 
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

พรสันต์ เล้ียงบุญเลิศชัย และกฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. 
(2560). การละเมิดอ านาจรัฐสภา. นนทบุรี.  
สถาบันพระปกเกล้า. 

การแต่งต ารา 
กฤษณ์  วงศ์วิเศษธร. (2559). การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย. ในความเป็นพลเมือง. กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร. (2559). พลเมืองในระบอบ
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ประชาธิปไตย. ในความเป็นพลเมือง. กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

3. นายอัยรวี วีระพนัธ์พงศ์ 
    1100400423402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - รป .ม.  (การปกครองท้องถิ่น) 
(รางวัลเรียนดี) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 
- ศศ .บ.  (รัฐศาสตร์) 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 
 

ผลงานทางวิชาการ 
อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2561). บทความปริทัศน์หนังสือ 

Managing for The Future: Organizational 
Behavior & Process (2009) โดย Ancona D. G., 
Kochan T. A., Scully M., Maanen J.V., and 
Westney D.E. วารสารการบริหารปกครอง. 7(1).
หน้า 703-715. 

นพพล อัคฮาด และ อัยรวี วีระพันธ์พงศ์. (2561).    
การท าความเข้าใจสภาวการณ์ของการปฏิรูปการ
บริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21 : สังเคราะห์
คุณลักษณะร่วมระหว่างแนวคิดใหม่ 3 แนวคิดท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดท าบริการ สาธารณะในปัจจุบัน. 
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
คร้ังที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สมาคมรัฐ

12 12 
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3. นายอัยรวี วีระพนัธ์พงศ์ 
   (ต่อ) 

ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 
อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2560). การจัดการทรัพยากรร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ชุมชนคลองลัด
มะยม แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 4(2). หน้า 210-229. 

อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2560). สถานะทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เมือง
พัทยา ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2559). บทความปริทัศน์หนังสือ 
เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต (2558) โดย อเนก 
เหล่าธรรมทัศน์. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3(2). หน้า 209-214. 

อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2559). บทความปริทัศน์หนังสือ 
การบริหารหารคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม
ท้องถิ่นไทย (2558) โดยอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ
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สุนทรชัย ชอบยศ. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 3(1). หน้า 157-162. 

อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2558). บทความปริทัศน์หนังสือ: 
The Public Administration Theory Primer 
(2012) โดย George Frederickson and Kevin B. 
Smith. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. 4(1). หน้า 251-
258. 

อัยรวี วีระพนัธ์พงศ์. (2557). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พึ่งตนเองของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองลัด
มะยม แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. 3(1). หน้า 59-82. 

Airawee Wiraphanphong. (2019). An Analysis of 
the Problems of the Rapid Bus Rapid Transit 
(BRT) Project in Bangkok, 2010-2011. 
Proceeding of International Conference 
on “Social and Applied Sciences 
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Research for Sustainable Future” (EARC : 
SARSF-2019). Athens Greece. pp. 33-41. 

Airawee Wiraphanphong. (2018b). The fiscal 
status of Nong Prue local administrative 
organization, Samutprakarn province, Fiscal 
year 2013 – 2017. Proceeding of ACN- 
International Conference on Recent 
Developments in Social Science and 
Business Management (ICRDSSBM). Kyoto 
Japan. pp 15-19. 

Airawee Wiraphanphong. (2018a). The Role of 
the Thai Government Towards Self-
Governing of Local Communities. 
Proceedings of International Journal of 
Management and Applied Science 
(IJMAS). Zurich Switzerland. 4(4). pp. 30-32. 

Airawee Wiraphanphong. (2017).  Financial 
Status of Local Administrative Organization: 
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A Case Study of Bangkok, Annual Budget 
2008-2012. Proceedings of International 
Journal of Management and Applied 
Science (IJMAS). 20th March 2017.         
San Francisco USA. 3(5). pp. 150-152. 

Airawee Wiraphanphong. (2016). The Study of 
Organizational Culture : A Case of One Unit 
in Thai Government Agencies. Proceedings 
of International Conference on Business 
Economics, Social Science & Humanities 
(BESSH-2016). 29th-30th August 2016. 
Osaka Japan. 227(7). pp. 71-73. 
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4. นายหัชชากร  วงศ์สายัณห์ 
   1100900399098 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - ร.ม. (การปกครอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 
- ร.บ. (การปกครอง) 

(เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2554 

ผลงานทางวิชาการ 
หัชชากร วงศ์สายัณห์. (2560). ระบบคุณค่าใน

วัฒนธรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น. วารสารรัฐศาสตร์
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 4(2).    
หน้า 187 - 209. 

หัชชากร วงศ์สายัณห์. (2557). การเมืองใน
ชีวิตประจ าวันกับการศึกษาโลกทัศน์และมโนส านึก
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น. รวมบทความวิชาการและ
งานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 14 (พ.ศ.2556).  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
อุบลราชธานี. ศิริธรรม ออฟเซ็ท. หน้า 1773-1782. 

Hatchakorn Vongsayan. (2019). Politics of the 
Special Form of Local Government 

12 12 
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4. นายหัชชากร  วงศ์สายัณห์ 
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Formation Process: A Case Study of the 
Mae Sot Executive Drafting Act. Proceeding 
of International Conference on “Social 
and Applied Sciences Research for 
Sustainable Future” (EARC: SARSF-2019). 
Athens Greece. pp. 42-48. 

Hatchakorn Vongsayan. (2018). The Myth of 
Vote-Buying Scheme in Rural Areas in 
Thailand. Proceedings of 103rd The IRES 
International Conference 16th-17th 
February 2018. Zurich Switzerland.         
pp. 28-31. 

Hatchakorn Vongsayan. (2017). Considering 
Alternative Sexuality in Thai Society through 
Michel Foucault’s concept. Proceedings of 
49th IASTEM International Conference 
(ICSSH) 20th-21th March 2017. San 
Francisco USA. pp.77-79. 
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Hatchakorn Vongsayan. (2016). Illiberal 
Democracy and Politics in Southeast Asia. 
Proceedings of International Conference 
on Business Economics, Social Science & 
Humanities (BESSH-2016). 29th-30th 
August 2016. Osaka. Japan. 227(7).           
pp. 74-76. 

 
 
 
 
 
 
การแต่งต ารา 
หัชชากร วงศ์สายัณห์. (2559). ไทยกับกระแส

ประชาธิปไตยในสังคมโลก. ในรายวิชา GEH1102 
สังคมไทยในบริบทโลก. ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป
และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

- แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
1. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี 
   3100501541091 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2561 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

ผลงานทางวิชาการ 
Vilasinee Jintalikhitdee. (2018). The Application 

of the Principal-Agent Theory to Thai 
Governmental Management : A Case Study 
of Suan Sunandha Rajabhat University. The 
Proceedings of The IRES International 
Conference on Economics and Social 

12 12 
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1. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี 
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(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2544 
 

Sciences (ICESS). 16-17 February 2018. 
Zurich Switzerland. pp.114-117. 

 
 
 
 
Vilasinee Jintalikhitdee. (2017). The Integration 

of The Mon Ethnic Knowledge and The 
Participation of Thai-Mon People in 
Community Strengthening : A Case Study of 
Mon Communities in Phra Pradaeng and 
Bang Kadi. The Proceedings of IASTEM 
International Conference on Social 
Science and Humanities (ICSSH). 20th-21 
March 2017. San Francisco. USA. pp.56-59. 
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Vilasinee Jintalikhitdee, Saowapa Phaithayawat, 

Tikhamporn Punluekdej, Yaninie 
Phaithayawat. (2017). The Guidelines to 
Bring Thai Medicine and Herbs Based on 
Local Wisdom and to Develop them into 
Cultural Health Supplementary Products :   
A Case Study of U-Thai Prasit Corporation, 
Prachin Buri Province. The Proceedings of 
Academics World International 
Conference on Science, Social Science 
and Economics (IC3SE). 3-4 August 2017. 
Oslo. Norway. pp.87-90. 

 
 
Vilasinee Jintalikhitdee. (2016). Women 

Participation in Local Administration : A 
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1. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี 
    (ต่อ) 

Case Study of Bang Len District, Nakhon 
Pathom Province. Proceedings of 
Academics World International 
Conference. 28 March 2016. Tokyo. Japan. 
pp. 26-30. 

Vilasinee Jintalikhitdee. (2016). Human 
Resource Management : Organizational 
Factors to Success. The Proceedings of 
International Conference on Business 
Economics, Social Science & Humanities 
(BESSH-2016). 277(7). 2-30 August 2016. 
Osaka. Japan. pp.10-14. 

 
การวิจัย 
วิลาสินี จินตลิขิตดี และคณะ. (2561). การเชื่อมโยง

องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีนจาก
จารีตนิยมสู่ความเป็นสมัยใหม่ กรณีศึกษา         
การประกอบอาชีพการผลิตเคร่ืองกระดาษในพิธี
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1. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี 
    (ต่อ) 
 
 
 

กงเต๊ก. 
วิลาสินี จินตลิขิตดี และคณะ. (2560). การเชื่อมโยง

องค์ความรู้สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาด้ังเดิมมา
เป็นสนิค้าด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและ
การจัดการแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ิน : กรณีศึกษา 
ต านานยาอุทัยประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี.  

 
 
 
วิลาสินี จินตลิขิตดี และคณะ. (2559). การมีส่วนร่วม

ของประชาชนกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวมอญ เพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน : กรณีศึกษา ชุมชนมอญบางกระด่ี เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กับชุมชนมอญ
ปากลัด อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ. 

วิลาสินี จินตลิขิตดี. (2558). บทบาทสตรีกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
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1. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี 
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ท้องถ่ิน : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. 

 
 
 
 
การแต่งต ารา 
วิลาสินี จินตลิขิตดี. (2560). การปกครองท้องถ่ินไทย. 

กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.     
232 หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
   3100501541091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
พ.ศ. 2552 
- บธ.ม. (การตลาด)  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
พ.ศ. 2549 
- นศ.บ. (การโฆษณา)  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2544 
 

ผลงานทางวิชาการ 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2563). LEVEL OF QUALITY OF 

LIFE IN THE ELDERLY PEOPLE IN 
NONTHABURI PROVINCE. การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ JCBTS Conference Center & 
IJBTS International Journal of Business 
Tourism & Apply Sciences on 
Intercontinental. ณ เมืองเวลเลตต้า ประเทศ
มอลต้า. วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563. 

 
 

12 12 
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). Management of 

Automated Manufacturing System to 
Enhance Manufacturing Capacity For 
Automotive Parts Industry. การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 2019 International 
Academic Research Conference.                
ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์.                 
วันท่ี 13-15 มีนาคม 2562. 

 
 
 
 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). MODEL IN THE 
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
   (ต่อ) 

PROMOTING OF THE QUALITY OF LIFE OF 
THE DISABLED IN SINGBURI PROVINCE, 
THAILAND. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICBTS The 2019 International Academic 
Research Conference INTERNATIONAL 
BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES & 
TECHNOLOGY. Zurich Switzerland.            
วันท่ี 31 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). Accountability and 
Effectiveness in Procurement Operation 
of Government Sector. ประเทศไอซ์แลนด์. 

 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจในสวัสดิการ ของข้าราชการกรมกิจการพล
เรือนทหารบก. การประชุมวิชาการระดับชาติ        
“การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้าน
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สังคมศาสตร์” ครั้งท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). A MODEL OF QUALITY 
OF LIFE DEVELOPMENT ACCORDING TO 
SUFFICENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF 
PEOPLE IN CHIANG-RAI PROVINCE.               
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th 
International Conference AC-EMI-2018.       
ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี.                  
วันท่ี 24-30 มีนาคม 2561. 
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นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). Factors Affecting Thai 
Female Politicians Entering Political 
Arena. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
IASTEM-407th International Conference on 
Social Science and Humanities (ICSSH) 
Johannesburg. ประเทศแอฟริกาใต้.                
วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2561. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). CUSTOMERS’ OPINION 
ON THE SERVICE QUALITY OF THE 
CURRENCY EXCHANGE SERVICE. การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The International 
Interdisciplinary Conference. ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย. วันท่ี 19-22 ตุลาคม 2561. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมก าลังพล
ทหารบก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 “GRADUATE SCHOOL 
CONFERENCE 2018”. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สวนสุนันทา. วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561. 
 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). The Computer 

inventory management system for 
Faculty of Humanities and social 
sciences. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ACN- International Conference on Recent 
Developments in Social Science and 
Business Management (ICRDSSBM).              
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น.                            
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2561. 
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   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). The Novel Process of 

Mindfulness-Based Conscious Awareness 
Model to Control Employee’s Weight in 
Organization. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICISSPAHA 2018 : 20th 
International Conference on 
Interdisciplinary Social Studies, Philosophy, 
Anthropology, History and  Archaeology.    
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.                          
วันท่ี 19-20 กุมภาพันธ์ 2561. 

 
 
 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). High Performance 

Organizations: Thailand 4.0. การประชุม
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
   (ต่อ) 

วิชาการระดับนานาชาติ International Academic 
Multisciplinary  Research Conference.             
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส.                   
วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม
เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 9 "Local & Global 
Sustainability: Meeting the Challengers & 
Sharing the Solutions". ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.                      
วันท่ี 20 มีนาคม 2561. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2560). Factors Affecting 
Performance Efficiency of Hotel 
Employees : A  Case Study of Phuket 
Province, Thailand. การประชุมวิชาการ ABRM 
7th International Conference on 
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2. นางสาวนัทนิชา หาสุนทรี 
   (ต่อ) 
 
 
 

Restructuring of The Global Economy 
(ROGE). ณ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ 
สหราชอาณาจักร. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2559). การพัฒนายุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. วันท่ี 25-26 มีนาคม 2559. 

 
 
การวิจัย 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2563). พฤติกรรมการด าเนินชีวิตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
ภายในส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี. วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 8(1). มกราคม-
มิถุนายน 2563. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). การรับรู้สมรรถนะ ภาวะ
ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายทหารช้ันสัญบัตร
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วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นท่ี 53. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ.   
7. ธันวาคม 2562.  

 
 
 
 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2562). ความพร้อมรับการ

ตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากรมทรัพยากรธรณี. 
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 11 มกราคม -
เมษายน 2564. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). ความพร้อมในการน าระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10(3). 
กันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 207-220. 
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นัทนิชา หาสุนทรี. (2561). กระบวนการสร้างจิตส านึก
ระลึกรู้ทันเพื่อการควบคุมน้ าหนักของบุคลากรใน
องค์กร. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10(ฉบับพิเศษ). 
กรกฎาคม 2561. หน้า 149-163.  

การแต่งต ารา 
นัทนิชา หาสุนทรี. (2560). การเมืองการปกครองไทย. 

กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.        
264 หน้า. 

นัทนิชา หาสุนทรี. (2558). การจัดการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์กร ส าหรับภาครัฐและเอกชน. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 245 
หน้า. 
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- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 
1. นายนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2551 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2544 

- น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2530 

ผลงานทางวิชาการ 
Nipon Sasithornsaowapa. (2019).The innovation  
    of information system online services for  
    Public Administration students, Faculty of  
    Social sciences and Humanities. Sunandha  
    Rajabhat University. Academics World  
    International Conference on Science,  
    Social Science and Economics (IC3SE)  
    Helsinki. Finland. 17-18 December. 2019. 
 
 
 
 

3 3 
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1.นายนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
  (ต่อ) 

 
Nipon Sasithornsaowappa, Pokkrong  
    Manirojana,  (2019). Public participation to  
    Prevent Narcotic drugs problems in the  
    border area Chanthaburi Province,     
    Thailand. ICBTS The 2019  
    International Academic Research  
    Conference International Business  
    Education Social Sciences  & Technology,  
    Zurich. Switzerland. 31 March - 3 April 2019.  
 
 
 
 
 
 
การวิจัย 
นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา. (2562). การก าหนดแผน 



179 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน.   
    รายงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพฯ.  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา. (2560). การด าเนินชีวิตตาม 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน 
    เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางนางลี่  อ าเภอ 
    อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2560.  
 
 
 
 
 

2. นางสาวปารณีย์ ศรีแก้ว  
    3120100843607 
 
 
 

อาจารย์ ดร. - รป.ด. 
(นโยบายสาธารณะและการจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 

- รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) 

ผลงานทางวิชาการ 
Paranee Srikaew. (2020). Reform of Local  

Personnel Administration System & nbsp in 
14 Southern Border Provinces of Thailand. 

Paranee Srikaew. (2019). Public participation in 

12 12 
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2. นางสาวปารณีย์ ศรีแก้ว 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2552 

- นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พ.ศ. 2549 

 

     prevention and resolution of narcotic drugs 
     in Fiscal year 2019. 
Paranee Srikaew. (2018). Public Participation in  
    Drug Prevention and Solution of the drugs  
    problem, case study : Phetchaburi  
    Province. 
Paranee Srikaew. (2018). Solid waste as a  
    sustainable source of energy. Proceedings  
    of Academics World International  
    Conference. Zurich. Switzerland.  
     16-17 February 2018.  
Paranee Srikaew. (2017). Freedom of The Press  
    after Military Revolution 2014. Proceedings   
    of Academics World International  
    Conference. Oslo. Norway. 3-4 August 

2017.  
Paranee Srikaew. (2017). The use of biogas as a 
    renewable energy case study: Swine small  
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2. นางสาวปารณีย์ ศรีแก้ว 
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    Proceedings of Academics World  
    International Conference. San Francisco.  
    USA. 20-21 March 2017. 
 
 
 
 
การวิจัย 
ปารณีย ์ศรีแก้ว. (2020). Reform of Local  
     Personnel Administration System & nbsp in  
     14 Southern Border Provinces of Thailand.

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา. 12(1). มกราคม - มิถุนายน 2563. 
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3. นางสาวมัทญา พัชนี 
   1709700045945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พ.ศ. 2559 

- ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2555 

- ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2552 

- อ.บ. (เอเชียศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2551 

ผลงานทางวิชาการ 
Musthaya Patchanee. (2015). The Potential  
     Factors Relating to the Decision of Return  
     Migration of Myanmar Migrant Workers: A  
     Case Study in Prachuap Khiri Khan  
     Province. World Academy of Science, 

Engineering and Technology 
International Journal of Psychological 
and Behavioral Sciences. 2(8). pp. 377.  

Musthaya Patchanee. (2017). An Analysis of  
     the Location of Plastic Industry in Thailand. 

International Journal of Management  
     and Applied Science (IJMAS). 3(5).        

pp. 146-149.    

12 12 
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3. นางสาวมัทญา พัชนี 
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Musthaya Patchanee, Nipon Sasithornsaovapa, 
Suwaree Yordchim, Buabuttri Siriwat. (2018). 
Spatial Mobility of Myanmar Workers in 
Pineapple Processing Industry. 
International Journal of Management 
and Applied Science (IJMAS). 4(4).          
pp. 82-86. 

Musthaya Patchanee, Saran Jirapongsuwan.  
     (2019). Organizational Management in the  
     Local Caregiving Network. Proceedings  
     of International Conference. Berlin. 
     Germany. 2-3 November 2019. 
 
 
 
การวิจัย  
มัทญา พัชนี. (2558). แนวโน้มพฤติกรรม และปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นกลับของแรงงาน
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาวมัทญา พัชนี 
   (ต่อ) 
 
 
 

ต่างด้าวสัญชาติพม่า: กรณีศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์. รายงานการวิจัย งบประมาณ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

มัทญา พัชนี. (2559). การกระจายตัวของธุรกิจหอพัก
ในพืน้ที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐมกับผลกระทบทางลบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม. รายงานการวิจัย งบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559. กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.      

 
 
มัทญา พัชนี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย

ทางพื้นที่ของแรงงานฤดูกาลชาวพม่าใน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง : กรณีศึกษา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. รายงานการวิจัย 
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560. 
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.    
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ/ 

การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัทญา พัชนี. (2561). หนาแนน่เชิงพื้นที่ของอบุติัเหตุ
จราจรในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. รายงานการ
วิจัย งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

1. น.ส.อรทัย ก๊กผล รอง - Ph.D. (Political Science) - อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  3 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นางสาวอรทัย ก๊กผล  
   (ต่อ) 

ศาตราจารย์ 
ดร. 

University of Toronto, Canada. 
ค.ศ. 1998 
- M.S. (Public Administration and 

Public Policy), University of 
London, England. 
ค.ศ. 1987 
- Diploma in Development 

Studies, Cambridge University, 
England. 
ค.ศ. 1980  

 
 
- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)  

เกียรตินิยมดีมาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2526 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นักวิชาการผู้ช านาญการ วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 
ผลงานทางวิชาการ 
อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร. (2562). บันทึก

เร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า : "เหลียวหลัง แล
หน้า" ท้องถ่ินไทยกับการจัดท าบริการสาธารณะ. 
นนทบุรี.  สถาบันพระปกเกล้า. 

อรทัย ก๊กผล. (2562). รายงานสถานการณ์การ
กระจายอ านาจ ประจ าปี 2561 : บทส ารวจ   
ความเป็นประชาธิปไตยท้องถ่ิน. นนทบุรี.     
สถาบันพระปกเกล้า. 

อรทัย ก๊กผล. (2561). บันทึกเร่ืองเด่นรางวัล
พระปกเกล้า : ท้องถ่ิน : ทบทวน ท้าทาย เพื่อ  
การจัดบริการสาธารณะ. นนทบุรี.             
สถาบันพระปกเกล้า. 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. นายวสันต์ เหลืองประภัสร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

ดร. 

- Ph.D. (Political Science) 
Graduate School of 
International Cooperation 
Studies (GSICS), 
Kobe University. JAPAN. 
ค.ศ. 2008 
- ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2543 

- อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ. (2559). การรวมศูนย์

อ านาจและการกระจายอ านาจกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิด          
ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป. 
กรุงเทพฯ. สถาบันพระปกเกล้า. 93 หน้า 

 
 

3 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
เกียรตินิยมดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2538 

 
 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต. (2561).      
การอภิบาลโดยเครือข่าย (Network Governance) 
: กรอบแนวคิดและมิติการวิเคราะห์. รัฐศาสตร์
นิเทศ. 4(1). กันยายน-ธันวาคม 2561.            
หน้า 140-199. 

3. นายวันวิชิต บุญโปร่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

 

- M.S. (International Studies) 
The University of Adelaide, 
Australia. 
ค.ศ. 2000. 
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ

การพัฒนาระหว่างประเทศ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2541 

 

- อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
ผลงานทางวิชาการ 
วันวิชิต บุญโปร่ง. (2556). บทบาททางการทหารและ

ทางการเมืองของ “นายทหารบูรพาพยัคฆ์” พ.ศ. 
2524-2554. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับ
บัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2(2). 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556.  

 
 

 
 

6 
 



189 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 

 

4. นางสาวกฤตพร ห้าวเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาตราจารย์ 

ดร. 

- ผ.ด. (การวางผังและออกแบบเมือง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 
- ผ.ม. (การวางผังและออกแบบเมือง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2546 
- ศล.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2544 
 
 
 

- อาจารย์ประจ าคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ฐิติมาพร พามาและ กฤตพร ห้าวเจริญ. (2562). 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดล่าง
จังหวัดลพบุรี. วารสารวิจัยและสาระ
สถาปัตยกรรม/ การผังเมือง. 16(2). หน้า 69-92. 

กฤตพร ห้าวเจริญ. (2561). วิถีท้องถิ่นและผังกายภาพ
ของตลาดชุมชนริมน้ าบริเวณริมแม่น้ าท่าจีน 
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม. 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 
26(20). หน้า 13-29. 

 3 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
4. นางสาวกฤตพร ห้าวเจริญ 
    (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นางสาวกฤตพร ห้าวเจริญ 
    (ต่อ) 

 กฤตพร ห้าวเจริญ. (2560). เอกลักษณ์ทางกายภาพของ
ตลาดชุมชนริมน้ าบริเวณริมแม่น้ าท่าจีน กรณีศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม. วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 25(19).        
หน้า 37-50. 

ฐิติมาพร พามา และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2560). ปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของย่านตลาดล่าง 
จังหวัดลพบุรี. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล. 25(19). หน้า 51-68. 

สิรภัทร พะยัติ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2560). บทบาท
และการเปล่ียนแปลงของตลาดหลวงแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(19). หน้า 22-35. 

ณัฏฐนิช จ ารูญโรจน์ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2559). 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของย่านท่าวัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 23(18). หน้า 58-72. 

พรรณนิกา อินทุทรัพย์ และกฤตพร ห้าวเจริญ. (2559). 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบริเวณตลาด
ท่านาจังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 22(18). หน้า 27-39. 

 
การแต่งต ารา 
กฤตพร ห้าวเจริญ. (2562). ทฤษฎีและแนวความคิด

ทางการวางแผนและผังเมือง (พิมพ์ครั้งท่ี 2). 
กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

กฤตพร ห้าวเจริญ. (2561). ทฤษฎีและแนวความคิด
ทางการวางแผนและผังเมือง. กรุงเทพฯ. 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 
 
 

5. น.อ.อาคม สุขตระกูล 
 
 
 

อาจารย์ 
ดร.   

- ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2556 

ผลงานทางวิชาการ 
- เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครอง (ระดับ

ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 

- รป.ม. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 
- น.บ. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2529 

 
 

- เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาพลวัตรสังคมโลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- ต าราหลักการบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์             
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

6. นายวีรพล พุ่มสงวน 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2549 
- ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2547 

ผลงานทางวิชาการ 
- เอกสารประกอบการสอน โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา วิชาระบบบริหารราชไทย วิชานโยบาย
สาธารณะและการวางแผน และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

6 6 



193 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2546 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. นางสาวสุวรรณา จารุทัศนีย์ 
 
 
 
 
 

อาจารย์ - เนติบัณฑิตไทย 
พ.ศ. 2550 
- น.ม.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2544 
- น.บ.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2540 

ผลงานทางวิชาการ 
- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกฎหมาย 

6 3 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 

 
 

8. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร. - ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2559  
- พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

(วิชาเอกนโยบายสาธารณะและการ
บริหารโครงการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2532 
- น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2537 

Nitiphat Kittirakshakula. (2020). Uplifting of Life 
quality of the Persons with Disabilities in 
Singburi Province, Thailand. the 
International Conference on Science, 
Social Science and Economics (IC3SE). 
Oxford. United Kingdom. on 19-20 January 
2020. pp. 75-77. 

Nitiphat Kittirakshakula, Pimchana 
Sriboonyaponrat, Natnicha Hasoontree. 
(2019). Model in the Promoting of the 
Quality of Life of The Disabled in Singburi 
Province, Thailand. The 2019 International 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
8. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2553 
- รป.บ. (ตร.) รัฐประศาสนศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ. 2527 

 
 
 
 
 
 

Conference Business Education Social 
Sciences Tourism and Technology. 
Zurich. Switzerland. 31 March - 3 April 
2019. pp. 123-126. 

Nitiphat Kittirakshakula, Pimchana 
Sriboonyaponrat. (2018). 
Factors Affecting the Quality  of Life of the 
Disabled in Singburi Province. International 
Academic Multidisciplinary Research 
Conference Lisbon 2018. Lisbon. 
Portugal.  6-8 December 2018. 

Nitiphat Kittirakshakula, Pimchana 
Sriboonyaponrat. (2018). The Role of Local 
Administration Organization in 
the Community’s Economic Development. 
International Conference on Social 
Science and Humanities (ICSSH). 
Johannesburg. South Africa. 25-26 June 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

8. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
   (ต่อ) 
 

2018. pp. 54.58. 
 
การวิจัย 
นิติพัฒน์  กิตติรักษกุล,พ.ต.อ. (2563). ผู้อ านวยการ 
    แผนงานพัฒนาระบบงานต ารวจไทยสู่สากล. โดย 
    ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงาน 
    คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ 
    นวัตกรรม (สกสว.) ปรากฏตามร่างพระราชบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2563. 
 

 

 

 

 

นิติพัฒน์  กิตติรักษกุล, พ.ต.อ. และคณะ. (2561). การ 
    ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสิงห์บุรี 
    โดยวิธีการบูรณาการ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
    จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
   (ต่อ) 
 
 
 
 

    จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2561. 
นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล, พ.ต.อ. (2560). ความสัมพันธ์เชิง 
     สาเหตุของคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ 
     ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ”  วารสาร มจร.  
     สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3.  
     กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 213-226. 
 
 
 
 
 
การแต่งต ารา 
นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล, พ.ต.อ. (2561). เอกสาร 
    ประกอบการสอนรายวิชา PPM2209 การจัดการ 
    ผลการปฎิบัติงานในภาครัฐและเอกชน.  
    กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
    90 หน้า  
นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล, พ.ต.อ. (2561). เอกสาร 



198 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประกอบการสอนรายวิชา PPM3322 วิธีปฏิบัติ 
    ราชการทางปกครอง. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราช 
    ภัฏสวนสุนันทา. 66 หน้า. 
นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล, พ.ต.อ. (2561). เอกสาร 
    ประกอบการสอนรายวิชา PPA1102 หลักรัฐ 
    ประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สวนสุนันทา. 90 หน้า. 

9. นางสาวกุลิศรา ปิ่นทอง อาจารย์ ดร. - ปร.ด 
(นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2553 
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

- นักวิชาการประเมินผล หัวหน้างานประเมินผล ส่วน 
  งานแผนงาน งบประมาณและการประเมินผล ศูนย์   
  ประสานการปฏิบัติท่ี 2 กองอ านวยการรักษาความ 
  มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

6 6 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ 
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/ 

การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาคการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะมี 
ในหลักสูตรนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2546 
- ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2540 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในองค์กร 
หน่วยงาน และสถานประกอบการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ฝึก
ปฏิบัติงานด้านงานบริหารบุคคลและองค์กร เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บุคคลและทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศเป็นเวลา 
450 ช่ัวโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ สามารถ

คิดวิเคราะห์ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน 

รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4.1.3 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหา

การท างาน และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
4.1.5 ส่ือสารกับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เหมาะสมกับระดับการท างาน 
4.2 ช่วงเวลา 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียนช้ันปี 4 จ านวนไม่น้อย
กว่า 450 ช่ัวโมง  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา   

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ทักษะทางปัญญา  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมใน
การด าเนินชีวิต 

2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
3) ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมยธรรม 

นัก ศึกษาสามารถคิดวิ เคราะห์อย่ างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และสามารถประยุกต์ความรู้ ด้านการ     
รัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการเข้ากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ี กระ ตุ้นให้ เกิ ด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลท่ีส าคัญด้วย
ตนเองภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
นักศึกษามีความเป็นพลเมืองท่ีดี ยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส านึกในการ
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
 
 

 
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ี มุ่ ง สร้ างความ

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดแทรกกรณี
ตัวอย่างของพลเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
อุ ทิ ศตนท า ง าน เพื่ อประ โ ย ชน์ สุ ขขอ ง
สาธารณชน รวมท้ังหยิบยกกรณีศึกษาปัญหา
การประพฤติมิชอบท่ีส่งผลเสียต่อประโยชน์
สาธารณะและสังคม 
 

ภาวะผู้น า และการมีจิตสาธารณะ 
นัก ศึกษามีภาวะ ผู้น า  สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นไ ด้อย่างโดดเด่น นักศึกษามี จิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะในการ

เป็นผู้น า การจัดแบ่งความรับผิดชอบภายใน
กลุ่มร่วมกัน รวมท้ังการเป็นตัวแทนกลุ่มใน
การน าเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชา ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร โดย
อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติท่ีจะได้รับการประเมินผลในทุก ๆ 
รายวิชา มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ เข้าเรียนและท างาน
ตรงเวลา ในทางตรงกันข้าม ตักเตือนไม่ให้ท าซ้ า เป็นต้น 
   2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ และการแต่งกาย 

2) ประเมินจากความเอาใจใส่ และความขยันในการร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน   

3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  

 2.1.2 ความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน 
3) มี ค ว า มรู้  เ ข้ า ใ จแ ละ เห็ น คุณ ค่ า ขอ งตน เ อ ง  ผู้ อื่ น  สั ง คม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
2.12.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ท่ีเน้นหลักการทางทฤษฎี
ร่วมกับการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบ
เอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้
ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ 
2) การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

   2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
2) เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
3) มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ี
ต้องประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคล เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็น
กลุ่ม การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2) ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิ ชาต่าง  ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนมี ทักษะ              
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ 
และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ 
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e-learning บนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถส่ือสาร
ให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบไฟล์
เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และรับผิดชอบ
ต่อพันธะหน้าท่ีท้ังในส่วนตนและส่วนรวม 

2) ผู้เรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เคารพระเบียบปฏิบัติและ
จรรยาบรรณของนักศึกษาและวิชาชีพ และค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การฝึกฝนความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ควบคู่ไปกับการน าองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 

2) น ากรณีศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างความส าเร็จในการปฏิบัติตน
บนหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังผลส าเร็จท่ีเกิดต่อตัวบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม มา
ประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
 2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนใน
ประเด็นสถานการณ์ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับมิติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน
สาธารณะ 

2) ประเมินผลการเรียนรู้จากความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ความเพียรพยายามและความเอาใจใส่ในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 
  2.2.2 ความรู้ 
       2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และทักษะทาง
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของรัฐประศาสน
ศาสตร์ภายใต้บริบทความเปล่ียนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
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3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การบรรยายภายในช้ันเรียน และการถาม-ตอบ เกี่ยวกับ หลักการ
และทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานท้ังเด่ียวและกลุ่ม พร้อม
อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนต้ังค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงจัดให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

3) ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจในสาระของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 

2) การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อ
วัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาโดยภาพรวม  

3) การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน และช้ินงานท่ีมอบหมาย เพื่อ
ช้ีวัดทักษะความสามารถในการน าองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็น
ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพความเป็นจริง 

4) ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าช้ันเรียน เพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาท่ีได้เรียนรู้แก่ผู้อื่นอย่างเป็นระบบ 
 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าองค์ความรู้มาคิดวิเคราะห์ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการและทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กรณีศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรือท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา

องค์กร 
4) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร

พิเศษเฉพาะเรื่องหรือผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ 
5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
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  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานท่ีสะท้อนถึงความสามารถใน

การน าองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ อธิบาย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบ เพื่อช้ีวัดความสามารถใน

การน าองค์ความรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆ มาใช้เป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

3) การประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การน าเสนอผลงาน 
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในช้ันเรียน เพื่อช้ีวัดความเข้าใจในการจับ
ประเด็นค าถาม การน าเสนอความคิดอย่างชัดเจน ตลอดจนความมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบ
ค าถาม 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถ
แลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีสอดคล้องตรงกันและหาข้อสรุป
ร่วมกันภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 
มีทักษะในการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนและน าเสนอความคิดเห็น ท้ังภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างอย่างราบรื่น 

3) ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในการท างานร่วมกัน และสามารถแสดงบทบาทในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคล่ือน
งานในความรับผิดชอบร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดย
การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน  

2) มุ่งเน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนในกลุ่ม 
การฝึกทักษะในการท างานร่วมกัน การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น การโต้แย้งถกเถียงอย่างมีเหตุมีผล และ
การแสวงหาข้อสรุปร่วมกัน  

3) การฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบร่วมกัน
และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 
 
 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การประเมินพฤติกรรมในการท ากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียนเพื่อช้ีวัด
ทักษะในการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยผู้สอนมีการติดตามกระบวนการท างาน
ของแต่ละกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ  
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2) การประเมินผลงานและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อช้ีวัด
ทักษะความสามารถในการจัดการภารกิจ การจัดแบ่งความรับผิดชอบและการแบ่งหน้าท่ีระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม 

3) การประเมินพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนต่างกลุ่มใน  
การรับฟังข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะระหว่างกัน เพื่อช้ีวัดระดับความสามารถอดทนอดกล้ันต่อ    
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
ข้อมูลและหาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนรู้ในช้ันเรียน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ การประมวลผล
ข้อมูล การแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้น 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ เพื่อน าเสนอข้อมูลและผลการศึกษาค้นคว้าแก่เพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล 
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์โจทย์
การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งค้นคว้าท่ีหลากหลาย โดยอาศัยช่องทางการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง 

2) มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาประมวลผลวิเคราะห์
กรณีศึกษาท่ีปรากฏในสภาพความเป็นจริง  

3) ส่งเสริมให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสืบค้น
ข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลการศึกษา การจัดท ารายงาน เพื่อ ช้ีวัดทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล  การวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

2) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่อส่ือสารน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการจัดท าส่ือเพื่อน าเสนอ
ข้อมูลประกอบการอภิปรายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย   
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3) การประเมินผลจากทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับจัดท าส่ือสารสนเทศประกอบการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู ้
3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา                

GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต                

GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก                

GEN0104 การพัฒนาตน                

GEN0105 ความจริงของชีวิต                

GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                

GEN0107 ความเป็นพลเมือง                

GEN0108 ความคิดอันงดงาม                

GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์                

GEN0110 ส านึกไทย                

GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้น า                
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู ้
3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ                

GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต                

GEN0114 สีสันวรรณกรรม                

GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์                

GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันท่ีเป็นจริง                

GEN0201 การใช้ภาษาไทย                

GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                

GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                

GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                

GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                

GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบวิชาชีพ                
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู ้
3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ                

GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอและการพูด 
              ในท่ีสาธารณะ                

GEN0210 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
GEN0211 ภาษาจีน                
GEN0212 ภาษาพมา่                
GEN0213 ภาษาเขมร                
GEN0214 ภาษาลาว                
GEN0215 ภาษาเวียดนาม                
GEN0216 ภาษามาเลย ์                
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร                
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม                 
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล                
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู ้
3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
GEN0306 สุขภาพส าหรับชีวิตยุคใหม่                
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด                
GEN0308 อินโฟกราฟิก                
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล                
GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ                
GEN0311 ธรรมชาติบ าบัด                
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน                
GEN0313 การเต้น                
GEN0314 โยคะ                
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน                
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย                
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง                
GEN0318 รักปลอดภัย                
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู ้
3. ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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รายวิชา 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PPA1101 หลักรัฐศาสตร์              

PPA1103  การปกครองท้องถ่ินไทย              

PPA1107  หลักรัฐประศาสนศาสตร์              

PPA1108  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ              

PPA1109  ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์              

PPA1110  สังคมและเศรษฐกิจไทย              

PPA2111  การค้นคว้าและศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

             

PPA3109  ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1              

PPA3110  ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2              

PPA3112 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

LGO1202 การเมืองการปกครองไทย              

LGO1205 องค์การและการจัดการสาธารณะ              

LGO1218 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง              

LGO1219 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน              

LGO1301 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง              

LGO2221 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO2222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO2223 กฎหมายปกครอง              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

LGO2224 การบริหารการคลังและการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

             

LGO2225 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน               

LGO2226 การเมืองและการเลือกต้ังในระดับท้องถ่ิน              

LGO2227 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง              

LGO2303 การบริหารจัดการท่ีดีและภาวะผู้น าในการปกครองท้องถ่ิน              

LGO2304 การจัดการความหลากหลายและพหุวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ิน              

LGO2305 การบริหารการคลังสาธารณะ              

LGO3216 การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถ่ิน              



217 
 

  

คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

LGO3217 การบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3218 กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน              

LGO3219 การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ              

LGO3306 การจัดการและการวิเคราะห์งบการเงินในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน              

LGO3316 แนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง              

LGO3325 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัยของไทย              

LGO3333 การจัดการปกครองท้องถ่ินในพื้นท่ีเมืองและมหานคร              

LGO3334 เมืองศึกษากับการพัฒนาท้องถ่ิน              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

LGO3335 การเมืองและการจัดการปกครองท้องถ่ินในพื้นท่ีชนบท              

LGO3336 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3337 นโยบายสาธารณะกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน              

LGO3338 การจัดการภัยพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3339 กฎหมายการคลังท้องถ่ิน              

LGO3340 กฎหมายการบริหารบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3341 การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือในระดับท้องถ่ิน              

LGO3342 การบริหารและการประเมินผลโครงการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

LGO3343 รายจ่ายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3344 นวัตกรรมทางการคลังท้องถ่ิน              

LGO3345 การบริหารการลงทุนสาธารณะ              

LGO3346 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              

LGO3347 การจัดสวัสดิการสังคมในระดับท้องถ่ิน              

LGO3348 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถ่ิน              

LGO4217 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการจัดการปกครองท้องถ่ิน              

LGO4324 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB1205 สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ส าหรับนักบริหารรัฐกิจ              

PUB1206 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ              

PUB2205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ              

PUB2208 การบริหารงานคลังและงบประมาณ              

PUB2212 การบริหารรัฐกิจไทยในบริบทโลก              

PUB2213 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ              

PUB2214 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ              

PUB2215 การวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB2216 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก              

PUB2217 การบริหารโครงการสมัยใหม่              

PUB2308 การสร้างและการบริหารเครือข่ายในภาครัฐ              

PUB2309 การบริหารส านักงานสมัยใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ              

PUB2310 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ              

PUB2311 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ              

PUB2312 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพประชากร              

PUB2313 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB2314 ภาวะผู้น าและการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี              

PUB3215 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารรัฐกิจ              

PUB3217 นโยบายสาธารณะและการเมือง              

PUB3218 กฎหมายปกครองส าหรับการบริหารรัฐกิจ              

PUB3219 การบริหารผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ              

PUB3220 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ              

PUB3221 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ              

PUB3311 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB3312 ทักษะการบริหารในหน่วยงานภาครัฐ              

PUB3313 นโยบายสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ              

PUB3314 นโยบายและการจัดการเมือง              

PUB3315 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ              

PUB3316 การบริหารหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ              

PUB3317 การบริหารแรงงานและสวัสดิการ              

PUB3318 การบริหารค่าตอบแทน              

PUB3319 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PUB4311 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนโยบายสาธารณะและ     
การจัดการภาครัฐ 

             

PPM1201 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน              

PPM1205 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่              

PPM1206 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่              

PPM1207 การบริหารนโยบายการเงินและการคลัง              

PPM2205 การงบประมาณ              

PPM2206 การจัดการทุนมนุษย์              

PPM2207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและเอกชน              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PPM2209 การจัดการผลการปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน              

PPM2211 การจัดการองค์การคุณภาพ              

PPM2212 การจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ              

PPM2213 กระบวนการนโยบายและการวางแผน              

PPM2214 มวลชนสัมพันธ์และการสื่อสารในยุคดิจิทัล              

PPM2215 การบริหารตลาดการเงิน              

PPM2301 การเมืองและระบบราชการ              

PPM2305 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PPM2306 ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหารองค์การ              

PPM2308 การจัดการความเสี่ยง              

PPM2309 นโยบายสาธารณะกับการลดความเหลื่อมล้ า              

PPM2310 สถิติส าหรับการบริหารและการพัฒนาภาครัฐ              

PPM2311 เศษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐและเอกชน              

PPM3213 การบริหารและประเมินโครงการในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

             

PPM3217 การเปลี่ยนผ่านสู่องค์การยุคดิจิทัล              

PPM3218 การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PPM3219 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น              

PPM3220 พนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน              

PPM3221 หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง              

PPM3222 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางบริหารภาครัฐและเอกชน              

PPM3223 หลักกฎหมายปกครอง              

PPM3309 การพัฒนาทุนมนุษย์              

PPM3315 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม              

PPM3317 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน              
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คณุลักษณะบัณฑิต 
 
 
 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

PPM3327 การเจรจาและการจัดเตรียมนิติกรรมสัญญา              

PPM4328 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารภาครัฐและเอกชน              
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี ความคาดหวัง 

1 มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพื้นฐานของ
รัฐประศาสนศาตร์ รวมถึงแนวคิดในการด ารงชีวิตในสังคม 

2 มีความรู้ ความเข้าใจในด้านองค์การและการจัดการ ด้านนโยบายสาธารณะ ด้าน  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการคลังและ
งบประมาณ ตลอดจนสามารถปรับใช้ความรู้ท้ัง 5 ด้านในปรากฏการณ์ต่าง ๆ และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ 

3 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การท าวิจัยและการเขียนบทความทางรัฐ
ประศาสนศาตร์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4 สามารถใช้องค์ความรู้ในด้านองค์การและการจัดการ ด้านนโยบายสาธารณะ ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการคลังและ
งบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีภาวะผู้น าควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
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การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 4       

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
2.1.1 การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงาน

ท่ีมอบหมาย 
2.1.2 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1.3 การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรจากภายนอกในรูปกรรมการ

ทวนสอบ  
2.1.4 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด เพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีผู้สอนมากกว่า 1 คน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

การประเมินหลักสูตรโดยผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน       
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6  ข้อ   24  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ท้ังในรายวิชาหรือชุดวิชาและ
เงื่อนไขท่ีก าหนดของสาขาวิชานั้น 

2) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉล่ียในวิชาเอก
ไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P 

3) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ท่ีค้างช าระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ โดย

มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักด์ิของ
นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

5) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

6) คุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
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1.1 จัดหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศแนะแนวส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รับทราบถึง
นโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของของหลักสูตร ระเบียบ
ปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมท้ังการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร 
และการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) 

1.3 จัดหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1.4 จัดหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 ก าหนดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านการเรียนการสอน 
1.6 มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษา ค้นคว้า จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน ใน

หัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มีความรู้และเช่ียวชาญ เพื่อทดลองการสอนภายใต้ค าแนะน า
และการประเมินการสอนของอาจารย์พี่เล้ียง หรือประธานหลักสูตร  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

กลยุทธ์ในการสอนและการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อ

แลกเปล่ียนทัศนะ ความคิดเห็นกับผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.2.2 สนับสนุนให้ผู้สอนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ท างานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

2.2.3 พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2.2.4 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนา

หลักสูตรใหม่ 
2.2.5 สนับสนุนให้ ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปศึกษาดูงานหรือ

สังเกตการณ์ในสถานประกอบการ 
2.2.6 สนับสนุนให้ ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการท่ีตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสังคม เพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.7 งบประมาณให้ส านักวิทยบริการซื้อต าราเรียนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมท้ังอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ  
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2.2.8 สนับสนุนการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าท่ีดังนี้ 
1) บริหารหลักสูตรให้มี จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็น
อาจารย์พิเศษ ให้สอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        
พ.ศ. 2558 ก าหนด 

2) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3) จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ

ตรงตามรายวิชาท่ีสอน 
4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ 

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ของหลักสูตร 
7) ติดตามและประเมินผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 

อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน 
8) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรได้มีการก ากับคุณภาพบัณฑิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เป็นประจ าทุกปี 

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นมี ต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อจะ
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
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การจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จะต้องมีคะแนน
ความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดเป้าหมายการรับ แผน  
การรับ การประกาศและสอบคัดเลือกตามประเภทของการรับ ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์และวิธีการอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดย
การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยการแนะน าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียน    
การสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต่าง ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษา และกรรมการบริหารหลักสูตร 
และแนะน าวิธีการเรียน แหล่งสารสนเทศและอื่น ๆ โดยนักศึกษาปัจจุบัน 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว หลักสูตรมีการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
โดยหลากหลายวิธีและช่องทางคือ ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป โดยหลักสูตรได้จัดให้มีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ัวไปส าหรับนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้ค าปรึกษาทางด้านการเรียน ผ่านระบบการพัฒนา
นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการรับฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 

3.4 การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรมีระบบการติดตามอัตราการคงอยู่และการ
ส าเร็จการศึกษา ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลได้จากระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา มีระ บบการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยก าหนดกลไกและช่องทางการร้องเรียนท่ีชัดเจน และมี
กระบวนการในการสอบหาข้อเท็จจริง กระบวนการตรวจสอบ การรายงาน และการแก้ปัญหาตาม
ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ 

(1) คุณสมบัติท่ัวไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(2)  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัย ด้านการบริหารภาครัฐและ
เอกชน 
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- มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านการบริหาร
ภาครัฐและเอกชนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี 

- มีประสบการณ์การท างานในภาครัฐและภาคเอกชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 2 ปี 

4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์  มีการก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น โดยระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย การสอบคัดเลือก
โดยท่ัวไปจะมีการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ความสามารถในการสอน ทักษะและ
พฤติกรรมต่าง ๆ มีคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

4.1.3 การพัฒนาอาจารย์ มีการอบรมอาจารย์ใหม่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีระบบ
การพัฒนาอาจารย์หลากหลายท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย เช่น การอบรม การประชุสัมมนา การศึกษา
นอกสถานท่ี เป็นต้น 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
4.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนงานประจ าปีของสาขาวิชา 
4.2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าท่ีทบทวนการบริหารหลักสูตรทุก

ส้ินภาคการศึกษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.3 ส ารวจความต้องการจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
4.3.1 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ

ท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
4.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ท่ีจะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดย

ก าหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกเช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เช่ียวชาญท่ี
ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

4.3.3 ขออนุมัติศักยภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.3.4 ขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.3.5 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษ ต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชา

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าท่ีในการบริหารและการ
ก ากับคุณภาพของหลักสูตรนับต้ังแต่ การปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลา การจัด
รายวิชาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในหลักสูตร การจัดผู้สอน การประชุมเพื่อติดตาม/ทบทวนผลการ
สอน และการรับรองผลการสอนและผลการประเมินรายวิชา การรับรองผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่ง
กรรมการบริหารหลักสูตรต้องมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีรายงานการ
ประชุม 
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5.2 อาจารย์ผู้สอน ต้องจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ท่ีอธิบายรายละเอียดของการสอนในแต่ละ
รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งตามมาตรฐานการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อาจารย์จะต้องระบุวิธีการสอนท่ีเน้นการวิจัยหรือการบริการวิชาการเป็นฐาน และการสอนท่ีมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมไปถึงการสอนท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีการประเมินท่ีหลากหลายและตามสภาพจริง ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ต้องด าเนินการสอนให้เป็นไปตามท่ีระบุ แล้วจัดท า มคอ.
5 มคอ.6 เพื่อรายงานผลการสอนทุกส้ินภาคการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา และจัดท า มคอ.7 เมื่อส้ินปีการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้า 4 ปี ซึ่งช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ใน

แต่ละปีให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การเงินยัง
น ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มกิจกรรม/
โครงการท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดสรรจ านวนรายวิชา/ช่ัวโมงของ
อาจารย์พิเศษให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้ การวางแผน การจัดหา การ ใช้ และการเพิ่ม
จ านวนทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ข้อมูลแสดงความพร้อมของทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร 

อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน ต ารา วารสารทางวิชาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

6.3.2 คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 
6.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา/สาขาวิชาท่ี

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
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1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนส าหรับรายวิชาท่ีผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดย
ใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีท่ีต้อง
พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาท่ีต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน 

กิจกรรม งานท่ีมอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผล

การเรียนของนักศึกษา และเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

อื่น โดยใช้ข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ใน โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทน
คณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมิน
ตนเองของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตท่ี
ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ท่ีแต่งต้ังโดยคณบดี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบ
ในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีท่ีจ าเป็น และเมื่อส้ินภาค
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การศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผ ล       
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและส่ิงอ านวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล       
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
ประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพื่อ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
 
 
 


