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ปรัชญาของหลักสูตร 
  ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตเป็นการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม 
(Progressivism) โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจาก
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและคน้ควา้ด้วยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบตัิ ซ่ึงจะน าไปสู่
การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิต
มหาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งประยุกตใ์ชค้วามรู้และการวิจยัทางดา้นรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการพฒันาองค์การและสังคมได้อย่างยัง่ยืน ท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Outcome-Based Education) การจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบตัิ (Active Learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใชปั้ญหาและการท าโครงการเป็นฐาน
ในการเรียนรู้  (Problem-Based Learning and Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service 
Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง”                    
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิงคุณธรรม บริหารจดัการองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งตดัสินใจบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม 
PLO2 ใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหาของหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทภาคใตข้องไทย 
PLO3 แก้ไขปัญหาท่ีเป็นประเด็นส าคญัของชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรร
มาภิบาล โดยยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นท่ีตั้ง 
PLO4 ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการสาธารณะ 
รวมถึงส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการให้บริการสาธารณะท่ีเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ี และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 
PLO5 ส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการได้ทั้งการเขียนและการพูด โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
PLO6 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีด้านการจดัการไปประยุกต์ใชก้บับริบทการท างานของภาครัฐในพ้ืนท่ีได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งแสดงออกซ่ึงความเป็นผูน้ าเชิงนวตักรรมท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ  15  หน่วยกิต 

465-501 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่                                     3((3)-0-6)  
 (Modern Organization and Management)   
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ        3((3)-0-6)  
  (Public Policy and Public Policy Analysis)  
465-503 การจดัการทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่      3((3)-0-6)  
 (Modern Human Resource Management)        
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์            3((3)-0-6)  
 (Public Administration Theories)   
465-505 การคลงัสาธารณะและงบประมาณ      3((3)-0-6) 
 (Public Finance and Budgeting) 

2. หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
465-511 พฤติกรรมองคก์าร    3((3)-0-6)  
 (Organizational Behavior) 
465-512 ภาวะผูน้ ากบัการจดัการการเปลี่ยนแปลง     3((3)-0-6)  
 (Leadership and Change Management) 
465-513 การจดัการความเส่ียงภยัพิบตัิและการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจในภาครัฐ 3((3)-0-6)  
 (Disaster Risk Management and Business Continuity in the Public Sector) 
465-514 การตลาดภาครัฐ  3((3)-0-6)  
 (Public Marketing) 
465-515 ชุดวิชาการออกแบบและการจดัการนวตักรรมบริการสาธารณะส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
  (Module: Public Service Innovation Design and Management for Local Government)  5((4)-2-9) 
(2) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
465-516 ชุดวิชาการบริหารนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์  5((4)-2-9) 
 (Module: Public Policy Administration and Strategic Management) 
(3) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
465-517 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์      3((3)-0-6)  
 (Strategic Human Resource Planning) 
465-518  ชุดวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ      5((4)-2-9) 
 (Module: Human Resource Development for the Excellent Performance)  
(4) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory) 
465-519 จริยธรรมส าหรับการจดัการภาครัฐ   3((3)-0-6)  
 (Ethics for Public Sector Management)  
465-520 การจดัการความขดัแยง้   3((3)-0-6)  
 (Conflict Management)  



465-521 ชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   5((4)-2-9) 
 (Module: Research Methodology and Data Analysis for Public Administration) 
(5) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
465-522  ชุดวิชานวตักรรมการบริหารการคลงัสาธารณะเพ่ือความยัง่ยืนทางการคลงั 5((4)-2-9) 
 (Module: Innovation in Public Finance Administration for Fiscal Sustainability) 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36/18/6 หน่วยกิต 

465 – 701  วิทยานิพนธ์        36(0-108-0)  
 (Thesis) 
465 – 700  วิทยานิพนธ์        18(0-54-0)  
 (Thesis) 
465 – 600  สารนิพนธ ์         6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 

 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผน  ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
465-516 ชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  5((4)-2-9)  

หมายเหตุ: เรียนชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะหข์อ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

(Audit) 
465–701 วิทยานิพนธ์     9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2  
465–701 วิทยานิพนธ์     9(0-27-0)  

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
465–701 วิทยานิพนธ์     9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 
465–701 วิทยานิพนธ์        9(0-27-0) 
 
 
 
 
 
 
 



แผน  ก 2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
465-501 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่                                   3((3)-0-6)  
465-502  นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3((3)-0-6)   
465-503  การจดัการทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่  3((3)-0-6)   
465-521  ชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   5((4)-2-9)  

หมายเหตุ: เรียนชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะหข์อ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต 

(Audit) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์       3((3)-0-6)  
 465-505 การคลงัสาธารณะและงบประมาณ  3((3)-0-6) 
 ……..……. วิชาเลือก                                 3((3)-0-6)                                                                                                                  

หมายเหตุ:  เลอืกเรียนวิชาเลอืก 3 หน่วยกิตตามท่ีปรากฎในหมวดวิชาเลือก หรือเรียนชุดวิชา (Module) 1 ชุดวชิา

ตามท่ีปรากฎในหมวดวิชาเลือก 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
465–700 วิทยานิพนธ์  9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที่ 2 
465–700 วิทยานิพนธ์  9(0-27-0)  
 
 

แผน  ข 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
465-501 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่                                   3((3)-0-6)  
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3((3)-0-6)   
465-503 การจดัการทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่  3((3)-0-6)   
465-521 ชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   5((4)-2-9)  

หมายเหตุ: เรียนชุดวิชาการวิจยัและวิเคราะหข์อ้มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหมวดวิชาเลือกอย่างนอ้ย 1 ชุด

วิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์       3((3)-0-6)  
 465-505 การคลงัสาธารณะและงบประมาณ  3((3)-0-6) 
 ……..……. วิชาเลือก                                 3((3)-0-6)                                                                                                                  

ปีท่ี 2 



ภาคการศึกษาที่ 1 
 ……..……. วิชาเลือก                                 3((3)-0-6)                                                                                                                  
 ……..……. วิชาเลือก                                 3((3)-0-6)                                                                                                                  
 ……..……. วิชาเลือก                                 3((3)-0-6)                                                                                                                  
ภาคการศึกษาที่ 2 
465-600 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 
ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมผู ้น ำเชิง
คุณธรรม บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ งตัดสินใจบน
พ้ืนฐำนของคุณธรรมจริยธรรม 
 

1) กำรบรรยำย กำรใชก้รณีศึกษำ
ประเด็นทำงดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใชส่ื้อกำรสอน 
2) กำรอภิปรำยโดยใหน้กัศึกษำแสดง
ควำมคิดเห็นจำกเอกสำรท่ีมอบหมำย  
3) กำรท ำกิจกรรมเก่ียวกบัประเดน็
ทำงคุณธรรม จริยธรรม 

1) กำรสงัเกตพฤติกรรม 
2) กำรประเมินตนเอง 
3) กำรประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน หรือกลุ่มงำน 
4) กำรประเมินผลงำนท่ีมอบหมำย 
5) กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
6) กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม 

PLO2 ใชก้ระบวนกำรวจิยัในกำรแกปั้ญหำ
ของห น่วยงำนและชุมชนใน พ้ืน ท่ี ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบับริบทภำคใตข้องไทย 
 

1) กำรสอนแบบสมัมนำ 
2) กำรสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐำน 
3) กำรสอนแบบเนน้กรณีปัญหำและ
กรณีศึกษำ  
4) กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม กำรอภิปรำย
กลุ่ม และกำรน ำเสนอผลงำนตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 
5) กำรมอบหมำยงำนใหน้กัศึกษำ
คน้ควำ้ดว้ยตนเอง  
6) กำรฝึกปฏิบติั 

1) กำรสอบวทิยำนิพนธ์ หรือสำร
นิพนธ์ 
2) กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ
ดว้ยวำจำ  
3) กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเองแลว้
น ำเสนอต่อผูส้อน และ
คณะกรรมกำรสอบ 
4) กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
 

PLO3 แก้ไขปัญหำท่ีเป็นประเด็นส ำคัญ
ของชุมชนและหน่วยงำนใน พ้ืน ท่ีบน
พ้ืนฐำนของคุณธรรม จริยธรรม และหลกั
ธรรมำภิบำล โดยยึดประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นท่ีตั้ง     
 

1) กำรสอนแบบบรรยำยและ
อภิปรำย 
2) กำรสอนแบบเนน้กรณีปัญหำและ
กรณีศึกษำ 
3) กำรสอนแบบสมัมนำ 
4) กำรระดมสมอง 
5) กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง 
6) กำรท ำสำรนิพนธ์/วทิยำนิพนธ์  
 

1) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคท่ี
เนน้กำรน ำทฤษฎีมำวเิครำะห์และ
ประยกุต ์
2) กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ
ดว้ยวำจำโดยใชส่ื้อกำรสอน 
3) กำรมอบหมำยงำนท่ีตอ้งกระตุน้
ใหเ้กิดกำรประมวลควำมรู้ของผูเ้รียน 
4) กำรวจิยัและกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ 
5) กำรสงัเกตจำกกำรใหผู้เ้รียนแสดง
ควำมคิดเห็น 

PLO4 ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทำง
รัฐประศำสนศำสตร์เพื่อใชใ้นกำรปรับปรุง
และพฒันำกำรให้บริกำรสำธำรณะ รวมถึง

1) กำรสอนแบบบรรยำยและ
อภิปรำย 
2) กำรสอนแบบเนน้กรณีปัญหำและ

1) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
ท่ีเนน้กำรน ำทฤษฎีมำวเิครำะห์และ
ประยกุต ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ส่งเสริมกำรพฒันำนวตักรรมกำรใหบ้ริกำร
สำธำรณะท่ีเหมำะสมกบับริบทพ้ืนท่ี และ
สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ชำติ 
 

กำรเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษำ 
3) กำรสอนแบบสมัมนำ 
4) กำรระดมสมอง 
5) กำรศึกษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง 
6) กำรท ำสำรนิพนธ์/วทิยำนิพนธ์  
7) กำรมอบหมำยงำนกลุ่มและกำร
น ำเสนอดว้ยวำจำ 
8) กำรวพิำกษผ์ลงำน 
9) กำรศึกษำดูงำน/กำรไปทศันศึกษำ 
 
 

2) กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ
ดว้ยวำจำโดยใชส่ื้อกำรสอน 
3) กำรมอบหมำยงำนท่ีตอ้งกระตุน้
ใหเ้กิดกำรประมวลควำมรู้ของผูเ้รียน 
4) กำรวจิยัและกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ 
5) กำรสงัเกตจำกกำรใหผู้เ้รียนแสดง
ควำมคิดเห็น 
6) กำรสงัเกตพฤติกรรม 
7) กำรประเมินตนเอง 
8) กำรประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน หรือกลุ่มงำน 
9) กำรประเมินผลงำนท่ีมอบหมำย
และกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ  
10) กำรอภิปรำยกรณี  

PLO5 ส่ือสำรและถ่ำยทอดควำมรู้ในเชิง
วชิำกำรไดท้ั้งกำรเขียนและกำรพดู โดยใช้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษไดบ้รรลุ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 

1) กำรบรรยำย กำรอภิปรำย  
2) กำรสอนแบบสมัมนำ  
3) กำรน ำสถิติมำใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูล 
4) กำรมอบหมำยงำนใหน้กัศึกษำ
คน้ควำ้ดว้ยตนเองทำงอินเทอร์เน็ต
หรือฐำนทรัพยำกรขอ้มูลของ
หอ้งสมุด 
5) กำรน ำเสนอรำยงำนโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเหมำะสม 

1) กำรสอบขอ้เขียน กำรสอบปำก
เปล่ำ กำรสอบปฏิบติั 
2) กำรสงัเกตจำกกำรใหผู้เ้รียนแสดง
ควำมคิดเห็น  
3) กำรใชก้ำรประเมินผลงำนท่ีมอบ 
หมำยและกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ 
4) กำรประเมินจำกกำรท ำสำรนิพนธ์/
วทิยำนิพนธ์ และกำรน ำเสนอดว้ย
วำจำ 

PLO6 น ำ เท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เท ศ /
เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรไปประยุกต์ใช้
กบับริบทกำรท ำงำนของภำครัฐในพ้ืนท่ีได้
อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งแสดงออกซ่ึงควำม
เป็นผูน้ ำเชิงนวตักรรมท่ีเหมำะสม 

1) กำรบรรยำย กำรอภิปรำย  
2) กำรสอนแบบสมัมนำ  
3) กำรน ำสถิติมำใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูล 
4) กำรมอบหมำยงำนใหน้กัศึกษำ
คน้ควำ้ดว้ยตนเองทำงอินเทอร์เน็ต
หรือฐำนทรัพยำกรขอ้มูลของ
หอ้งสมุด 
5) กำรน ำเสนอรำยงำนโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเหมำะสม 

1) กำรสอบขอ้เขียน กำรสอบปำก
เปล่ำ กำรสอบปฏิบติั 
2) กำรสงัเกตจำกกำรใหผู้เ้รียนแสดง
ควำมคิดเห็น  
3) กำรใชก้ำรประเมินผลงำนท่ีมอบ 
หมำยและกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ 
4) กำรประเมินจำกกำรท ำสำรนิพนธ์ /
วทิยำนิพนธ์ และกำรน ำเสนอดว้ยวำจำ 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
 

หมวดวิชำบังคับ 
465-501 องค์กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่                                  3((3)-0-6)  
             (Modern Organization and Management)  
 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์าร หลกัการจดัการ วิวฒันาการของทฤษฎีองค์การและการจดัการ การวิเคราะห์องคก์ารระดบั
จุลภาคและมหภาค การเมืองในองคก์าร การเปลี่ยนแปลงและพฒันาองค์การ องคก์ารพหุวฒันธรรม ทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์าร
และการจดัการสมยัใหม่ อนาคตทางการจดัการจากฐานวิถีชีวิตใหม่  
 Concepts of organization; principles of management; evolution of organization and  
Management; micro and macro-organizational analysis; organizational politics; organizational change and development; 
multicultural organization; modern organization and management theory; future of management from new normal impact 
 
465-502 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ       3((3)-0-6)  
 (Public Policy and Public Policy Analysis)  
 แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการของนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย
และเทคนิควิธี การก าหนดนโยบายและการวางแผน พลวตัของแหล่งอ านาจต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผน หลกัการและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิค
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกตเ์ทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะ  
 Concepts, methods and processes of public policy; policy study approach; policy analysis and techniques; policy 
formulation and planning; dynamic sources of power relating to policy formulation and planning; principles and process 
of policy formulation; analysis techniques; the system theory, social impact assessment, analysis techniques applied; 
problem analysis and the impact of public policy 
 
465-503 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ 3((3)-0-6)  
  (Modern Human Resource Management)  
 ความรู้ด้านการจดัการทรัพยากรบุคคลในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิ ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์กิจกรรมหลกัในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรม
และพฒันา การบริหารผลการปฏิบตัิงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ บุคลากร
สัมพนัธ์ ประเด็นในปัจจุบนัและความทา้ทายในการจดัการทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่ 
 Theoretical and practical knowledge related to human resource management to students; modern 
theories/concepts and new methods of human resource management; key functions of human resource management; 
human resource planning, recruitment and selection, training and development, performance management, compensation 
and benefits, leadership and motivation, employee relations; current issuess and challenges in modern human resource 
management  
 
 



 

465-504 ทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์      3((3)-0-6)  
 (Public Administration Theories) 
 วิวฒันาการ ขอบข่าย และสถานภาพของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา และอุดมการณ์ ของรัฐ ธรรมาภิ
บาล ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร นโยบายสาธารณะ การบริหารราชการแผ่ นดินและพฤติกรรม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน การจดัการภาครัฐแนวใหม่  และการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
 Development, scope and status of public administration theories; philosophy and state ideology; good 
governance; relationship between politics and administration; public policy; bureaucracy and behavior; relationship 
between public and private sectors; new public management and new public service 
 
 465-505 กำรคลังสำธำรณะและงบประมำณ 3((3)-0-6) 
   (Public Finance and Budgeting) 
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารงานคลงัสาธารณะ ผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงินการคลงัในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลงัทอ้งถิ่น 
ความยัง่ยืนของระบบบริหารงานคลงัสาธารณะ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทางการคลงัของไทย 
 Theories and concepts of public finance; consequences of monetary and fiscal policy in solving economic 
problems; government budget; government receipt; taxation; government expenditure; public debt; local finance; fiscal 
sustainability; problems and solutions of Thai public finance 
 
หมวดวิชำเลือก  
(1) กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร (Organization and Management) 
465-511 พฤติกรรมองค์กำร   3((3)-0-6)  

  (Organizational Behavior) 
 แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมองค์การในระดบับุคคล ระดบัทีม และระดบัองคก์าร บุคลิกภาพ ทศันคติเก่ียวกบั
งาน แรงจูงใจในการท างาน การออกแบบงาน การท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ า อ  านาจและการเมือง ความยุติธรรมในองคก์าร  
วฒันธรรมองคก์ารและการเปลี่ยนแปลงองคก์าร             

Concepts of organizational behavior at the individual, team and organizational levels; personality, job attitudes, 
work motivation, job design work teams, leadership, power and politics, organizational justice, organizational culture and 
organizational change  

 
465-512 ภำวะผู้น ำกับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง    3((3)-0-6)  
 (Leadership and Change Management) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของผู้น า ประเภทและท่ีมาของผูน้ า 
องคป์ระกอบท่ีมีต่อความส าเร็จในการใช้ภาวะผูน้ า ผูน้ ากบักลุ่ม ผูน้ ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม   ซ่ึง
ส่งผลต่อองคก์าร การพฒันาระบบและวิธีการท างาน  

Theories and concepts of leaderships; role, duty and competence of leaders; types and sources of leaders; factors 
affecting the success of leaders; leaders and group; leaders and socio-economic change affecting organization, system and 
procedure development 
 



 

465-513 กำรจัดกำรควำมเส่ียงภัยพิบัติและกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจในภำครัฐ  3((3)-0-6)                          
(Disaster Risk Management and Business Continuity in the Public Sector)  

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงภัยพิบัติ  ความเส่ียงภัยพิบั ติในพ้ืน ท่ีภาคใต้ของไทย                           
การลดผลกระทบจากภัย การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน /การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูหลงัจากภยัพิบติั ภาวะผูน้ ายามวิกฤต ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การส่ือสารในภาวะวิกฤต 
พฤติกรรมมนุษยใ์นสถานการณ์ภยัพิบตัิ หลกัการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กระบวนการวางแผนความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจและแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจส าหรับองคก์รภาครัฐ การประเมินความเส่ียงต่อการหยุดชะงกัในการด าเนินงานหรือ
การให้บริการสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบของการหยุดชะงกัต่อการด าเนินงาน กลยุทธ์ความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน
หรือการให้บริการสาธารณะ วงจรการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

Disaster risk management theories and concepts; disaster risks in the southern region of Thailand, hazard 
mitigation; disaster preparedness; emergency response/emergency situation administration; disaster recovery; crisis 
leadership; incident command system; crisis communication; human behaviors in disaster; business continuity 
management (BCM) principles; business continuity planning process and plan (BCP); risk assessment (RA); business 
impact analysis (BIA); business continuity strategies; BCM lifecycle 
 
465-514 กำรตลำดภำครัฐ  3((3)-0-6)  
 (Public Marketing) 
 ความหมายและความส าคญัของการตลาดภาครัฐกบัเอกชน การตลาดเพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกบัการบริหาร
ภาครัฐ การให้บริการและผูร้ับบริการ การเสนอคุณค่าให้กบัผูร้ับบริการ ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ สัมพนัธภาพระหว่าง
องคก์ารกบัผูร้ับบริการ และกรณีศึกษา 
 Definition and importance of public and private marketing; social marketing; concept of marketing and public 
management; service delivery and clients; delivering service value to clients; client satisfaction; relationship between 
organization and clients; case studies of public sector marketing 
 
465-515 ชุดวิชำกำรออกแบบและกำรจัดกำรนวัตกรรมบริกำรสำธำรณะ ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (Module: Public Service Innovation Design and Management for Local Government) 5((4)-2-9) 
 การคิดเชิงออกแบบเพ่ือความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ กระบวนการจัดการนวตักรรม ประเภทของ
นวตักรรม การออกแบบโครงการนวตักรรมท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
องคก์ารและการให้บริการสาธารณะ ภาวะผูน้ าเชิงนวตักรรม เทคนิคและเคร่ืองมือการจดัการองคก์ารสมยัใหม่                

Design thinking for public service excellence; innovation management process; type of innovation; designing 
local government innovation projects; applying new technologies for improving organizational management and public 
service delivery; innovative leadership; new techniques and tools for organizational management  
 

 (2) กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) 
465-516 ชุดวิชำกำรบริหำรนโยบำยสำธำรณะและกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  5((4)-2-9) 
 (Module: Public Policy Administration and Strategic Management) 
 นโยบายสาธารณะและการวางแผนโครงการ  การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  บทบาทของ
ผูจ้ัดการโครงการในการบริหารทีมงาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ  



 

พัฒนาการของการประเมินผล การน าระเบียบวิธีการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลโครงการ  การออกแบบระบบการ
ประเมินผล เทคนิคและหลกัเกณฑข์องการประเมินผล การตีความขอ้มูล การเขียนรายงานการประเมินผลให้ได้มาตรฐานใน
ลกัษณะท่ีน่าเช่ือถือและเท่ียงตรง แนวคิดและหลกัการจดัการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ การประเมินผล การติดตามและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในระบบการ
จดัการสมยัใหม่ 
 Public policy and project planning; controlling and monitoring progress of a project; roles of the project 
manager in motivating teams; factors affecting success and failure in project management; developments of evaluation; 
research methodology applied to program evaluation; evaluation design; techniques and criteria of evaluation; data 
interpretation; standard of evaluation reporting, validity and reliability; concepts and principles of strategic management; 
process of strategic management for public sectors; strategic planning; strategic implementation and strategic evaluation 
and control in modern management system 
 
 (3) กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
465-517 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์      3((3)-0-6)  

 (Strategic Human Resource Planning) 
 แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพแวดลอ้มของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนทรัพยากร
มนุษยก์ับการวางแผนกลยุทธ์ การส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย ์การพยากรณ์ความตอ้งการทรัพยากร
มนุษย ์การน าการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ปปฏิบตัิ การวิเคราะห์งาน การก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ ผูมี้ผลการ
ปฏิบตัิงานสูง การจดัการอาชีพ และผลกระทบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 Human resource planning concept; environment of human resource planning; human resource planning and 
strategic planning; human resource survey and analysis; forecasting of human resource needs; implementing human 
resource planning; work analysis; necessary competencies for HPW; career management; impact of human resource 
planning 
 
465-518 ชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศ  5((4)-2-9) 
  (Module: Human Resource Development for the Excellent Performance)  
 แนวคิดการจดัการผลการปฏิบตัิงานในองคก์ารให้เช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายขององคก์ารกบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ การออกแบบระบบการจดัการผลการปฏิบตัิงานเพ่ือให้องคก์ารสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว แนวความคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีสมรรถนะสอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ของ
องคก์าร วิธีการ กระบวนการ เทคนิค เคร่ืองมือและทิศทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ  
 Concepts of performance management in organizations; linkages between the organization’s strategic goals and 
the function of human resource development; designing performance management systems to help organizations achieve 
short-term and long-term goals; Concepts of human resource development according to the competencies, performance 
and organization’s strategic; methods, processes, techniques, tools and directions in human resource development for 
excellent performance 
 
 
 



 

(4) กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (Public Administrative Theory) 
 465-519 จริยธรรมส ำหรับกำรจัดกำรภำครัฐ   3((3)-0-6)  
   (Ethics for Public Sector Management)  

ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม  จริยธรรมทางการบริหารราชการ จริยธรรมทางการเมือง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การตดัสินใจเชิงจริยธรรม พฤติกรรมองคก์รเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของขา้ราชการ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของขา้ราชการ อ านาจและการใชอ้  านาจ ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทย 
กรณีศึกษาทางจริยธรรมส าหรับการจดัการภาครัฐ  

Theories and concepts related to of ethics and morals; governmental ethics; political ethics; sufficiency economy 
philosophy; environmental ethics; ethical decision making; ethical organizational behavior and ethical behaviors of public 
servants; duties and responsibilities of public servants; power and the use of power; ethical problems in Thai Society; case 
study of ethics for public sector management 
 
465-520 กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง   3((3)-0-6)  
 (Conflict Management)  
 ความขดัแยง้ ความหมาย ทฤษฎีความขดัแยง้ การวิเคราะห์ความขดัแยง้ ความรุนแรง รูปแบบของความรุนแรง 
แบบจ าลองความขดัแยง้และความรุนแรง สันติวิธี การจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางสันติวิธี สันติภาพ ทฤษฎีสันติภาพ 
การสร้างสันติภาพ กระบวนการสร้างสันติภาพ การจดัการความขดัแยง้รูปแบบใหม่ กรณีศึกษาการจดัการความขดัแยง้ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละต่างประเทศ 
 Conflicts, definition, conflict theories, conflict analysis, violence, patterns of violence, models of conflicts and 
violence, non-violence and conflict management by non-violence, peace, peace theories, peacebuilding, peace process, 
new approaches in conflict resolution, cases study of conflict management in southernmost provinces of Thailand and 
foreign countries     
 
465-521 ชุดวิชำกำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงรัฐประศำสนศำสตร์   5((4)-2-9) 
 (Module: Research Methodology and Data Analysis for Public Administration) 
 การวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ การออกแบบการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กรอบแนวคิด การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติทดสอบทางรัฐประศาสนศาสตร์  
การทดสอบภายหลังในการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ช่วงความเช่ือมัน่ในการประมาณ
ค่าสถิติ  และการก าหนดอ านาจ การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง สถิติทดสอบหลายตวัแปร การฝึกการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีและเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ                  
การเขียนรายงานวิจยั การน าเสนอผลการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตีพิมพผ์ลงานวิจยั จริยธรรมของนกัวิจยั   
 Theories and applications of public administration research; quantitative and qualitative research design; 
conceptual framework; sampling selection; research tools; data analysis; research proposal;  Statistics testing in public 
administration; post hoc testing for ANOVA; two-way ANOVA; ANCOVA; simple and multiple regression analysis; 
confidence interval for statistics estimation and power; optimal sample size; multivariate statistics; statistical package 
using for data analysis; qualitative data collection methods and instruments; qualitative data analysis techniques; 
quantitative and qualitative research reporting; research publication; research ethics 



 

 
(5) กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลังและงบประมำณ (Public Finance and Budgeting) 
465-522 ชุดวิชำนวัตกรรมกำรบริหำรกำรคลังสำธำรณะเพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง  5((4)-2-9) 
 (Module: Innovation in Public Finance Administration for Fiscal Sustainability) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการเงินและเศรษฐกิจการคลัง เคร่ืองมือ เป้าหมาย และกลยุทธ์
เก่ียวกบัการเงินและเศรษฐกิจการคลงั ผลกระทบของนโยบายเหล่าน้ีทั้งทางทฤษฎีและเชิงประจกัษ์ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
แนวคิดและทฤษฎีส าหรับท าความเขา้ใจรายไดแ้ละการตดัสินใจก าหนดรายจ่ายของทอ้งถิ่น เทคนิคและการปฏิบติัในระดบั
การจดัการทางการเงินสมยัใหม่ การเตรียมงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบติังานของทอ้งถิ่น  
 Theories and concepts to comprehending monetary and fiscal policies; the tools, goals and strategies of 
monetary and fiscal policies; the theoretical and empirical evidences on the effects of these policies on the economy; 
concepts and theories that contribute to understanding local revenue and expenditure decisions; techniques and practices 
of modern financial administration; local budget preparation, and performance measurement 
 
 หมวดวิชำสำรนิพนธ์ 
465-600 สำรนิพนธ์                                         6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษามาภายใตก้ารดูแลของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบั
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในภาคใตข้องไทย สร้างผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในพ้ืนท่ีและมี
ศกัยภาพในการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงได ้
 Independent study in public administration on topics related to the body of knowledge studied and under 
supervision of advisory committee; applying research process in finding solutions to problems faced by local communities 
and organizations and are relevant to social, economic and environmental contexts of the southern region of Thailand; 
produce research results that are beneficial to the public and have potential for sharing or disseminating to those interested 
via any possible information dissemination channels 
 
 หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์ 
465-700 วิทยำนิพนธ์                                18(0-54-0) 
  (Thesis) 
 การศึกษาค้นควา้และวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคล้องกับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานเชิงนวตักรรมเพ่ือสังคมหรือผลงานวิจยัท่ีสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
 Study and research in public administration under supervision of the advisory committee; applying research 
process in finding solutions to problems faced by local communities and organizations and are relevant to social, 
economic and environmental contexts of the southern region of Thailand; produce social innovation or research results 
that are publishable in national academic journals or proceedings of national academic conferences 
 



 

465-701 วิทยำนิพนธ์                               36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 การศึกษาค้นควา้และวิจัยในหัวข้อเร่ืองทางรัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคล้องกับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานเชิงนวตักรรมเพ่ือสังคมหรือผลงานวิจยัท่ีสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
 Study and research in public administration under supervision of the advisory committee; applying research 
process in finding solutions to problems faced by local communities and organizations and are relevant to social, 
economic and environmental contexts of the southern region of Thailand; produce social innovation or research results 
that are publishable in academic journals at either national level or international level 
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