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ปรัชญาของหลักสู ตร
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็ นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพฒั นาการนิยม
(Progressivism) โดยใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้และพัฒนาจาก
ความต้องการของผูเ้ รี ยน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งจะนาไปสู่
การเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืน การจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจึงมุ่งเน้นถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้านการบริ หารงานภาครัฐ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู ้และการวิจยั ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการพัฒนาองค์การและสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) การจัดหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนที่ใช้กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและการทาโครงการเป็ นฐาน
ในการเรี ย นรู ้ (Problem-Based Learning and Project-Based Learning) และการเรี ย นรู ้ โ ดยการบริ ก ารสั ง คม (Service
Learning) และยึดพระราชปณิ ธ านของสมเด็ จพระบรมราชชนก “ขอให้ถื อ ประโยชน์ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์เป็ นกิ จ ที่ ห นึ่ ง”
เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสู ตร
PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมผูน้ าเชิงคุณธรรม บริ หารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม รวมทั้งตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริ ยธรรม
PLO2 ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ซ่ึงสอดคล้องกับบริ บทภาคใต้ของไทย
PLO3 แก้ไขปัญหาที่เป็ นประเด็นสาคัญของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักธรร
มาภิบาล โดยยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นที่ต้งั
PLO4 ประยุกต์ใช้แนวคิ ดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ ใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การสาธารณะ
รวมถึงส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมการให้บริ การสาธารณะที่เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
PLO5 สื่ อสารและถ่ายทอดความรู ้ในเชิงวิชาการได้ท้ งั การเขียนและการพูด โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
PLO6 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีด้านการจัดการไปประยุกต์ใช้กบั บริ บทการทางานของภาครัฐในพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งแสดงออกซึ่งความเป็ นผูน้ าเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสม

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาบังคับ
465-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(Modern Organization and Management)
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy and Public Policy Analysis)
465-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration Theories)
465-505 การคลังสาธารณะและงบประมาณ
(Public Finance and Budgeting)
2. หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 36

หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
12 หน่ วยกิต

(1) กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
465-511 พฤติกรรมองค์การ
3((3)-0-6)
(Organizational Behavior)
465-512 ภาวะผูน้ ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3((3)-0-6)
(Leadership and Change Management)
465-513 การจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิและการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาครัฐ 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 ชุดวิชาการออกแบบและการจัดการนวัตกรรมบริ การสาธารณะสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Module: Public Service Innovation Design and Management for Local Government) 5((4)-2-9)
(2) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
465-516 ชุดวิชาการบริ หารนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
5((4)-2-9)
(Module: Public Policy Administration and Strategic Management)
(3) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
465-517 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3((3)-0-6)
(Strategic Human Resource Planning)
465-518 ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
5((4)-2-9)
(Module: Human Resource Development for the Excellent Performance)
(4) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administrative Theory)
465-519 จริ ยธรรมสาหรับการจัดการภาครัฐ
3((3)-0-6)
(Ethics for Public Sector Management)
465-520 การจัดการความขัดแย้ง
3((3)-0-6)
(Conflict Management)

465-521 ชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
5((4)-2-9)
(Module: Research Methodology and Data Analysis for Public Administration)
(5) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting)
465-522 ชุดวิชานวัตกรรมการบริ หารการคลังสาธารณะเพื่อความยัง่ ยืนทางการคลัง
5((4)-2-9)
(Module: Innovation in Public Finance Administration for Fiscal Sustainability)
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
36/18/6หน่ วยกิต
465 – 701 วิทยานิพนธ์
36(0-108-0)
(Thesis)
465 – 700 วิทยานิพนธ์
18(0-54-0)
(Thesis)
465 – 600 สารนิพนธ์
6(0-18-0)
(Minor Thesis)
แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก 1
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-516 ชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

5((4)-2-9)

หมายเหตุ: เรี ยนชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต
(Audit)
465–701 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
465–701 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465–701 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
465–701 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)

แผน ก 2
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
465-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
465-521 ชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
5((4)-2-9)

หมายเหตุ: เรี ยนชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต
(Audit)
ภาคการศึกษาที่ 2
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
465-505 การคลังสาธารณะและงบประมาณ
……..……. วิชาเลือก

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

หมายเหตุ: เลือกเรี ยนวิชาเลือก 3 หน่วยกิตตามที่ปรากฎในหมวดวิชาเลือก หรือเรี ยนชุดวิชา (Module) 1 ชุดวิชา
ตามที่ปรากฎในหมวดวิชาเลือก
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465–700 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
465–700 วิทยานิพนธ์

9(0-27-0)
9(0-27-0)

แผน ข
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
465-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
465-521 ชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
5((4)-2-9)

หมายเหตุ: เรี ยนชุดวิชาการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นหมวดวิชาเลือกอย่างน้อย 1 ชุด
วิชา
ภาคการศึกษาที่ 2
465-504 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
465-505 การคลังสาธารณะและงบประมาณ
……..……. วิชาเลือก

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
ปี ที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
……..……. วิชาเลือก
……..……. วิชาเลือก
……..……. วิชาเลือก
ภาคการศึกษาที่ 2
465-600 สารนิพนธ์

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
6(0-18-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
PLO1 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมผู ้น ำเชิ ง
คุ ณ ธรรม บริ หำรจัด กำรองค์ ก รอย่ ำ งมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั้ง ตัด สิ น ใจบน
พื้นฐำนของคุณธรรมจริ ยธรรม

PLO2 ใช้กระบวนกำรวิจยั ในกำรแก้ปัญหำ
ของหน่ วยงำนและชุ ม ชนในพื้ นที่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับบริ บทภำคใต้ของไทย

PLO3 แก้ไ ขปั ญ หำที่ เป็ นประเด็ น ส ำคัญ
ของชุ ม ชนและหน่ วยงำนในพื้ น ที่ บ น
พื้นฐำนของคุณธรรม จริ ยธรรม และหลัก
ธรรมำภิ บ ำล โดยยึดประโยชน์ ของเพื่อ น
มนุษย์เป็ นที่ต้ งั

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการ
เรียนรู้
1) กำรบรรยำย กำรใช้กรณี ศึกษำ
ประเด็นทำงด้ำนคุณธรรม จริ ยธรรม
โดยใช้สื่อกำรสอน
2) กำรอภิปรำยโดยให้นกั ศึกษำแสดง
ควำมคิดเห็นจำกเอกสำรที่มอบหมำย
3) กำรทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็น
ทำงคุณธรรม จริ ยธรรม
1) กำรสอนแบบสัมมนำ
2) กำรสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐำน
3) กำรสอนแบบเน้นกรณี ปัญหำและ
กรณี ศึกษำ
4) กำรทำกิจกรรมกลุ่ม กำรอภิปรำย
กลุ่ม และกำรนำเสนอผลงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย
5) กำรมอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
6) กำรฝึ กปฏิบตั ิ
1) กำรสอนแบบบรรยำยและ
อภิปรำย
2) กำรสอนแบบเน้นกรณี ปัญหำและ
กรณี ศึกษำ
3) กำรสอนแบบสัมมนำ
4) กำรระดมสมอง
5) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
6) กำรทำสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์

PLO4 ประยุกต์ใช้แ นวคิ ดและทฤษฎี ท ำง 1) กำรสอนแบบบรรยำยและ
รัฐประศำสนศำสตร์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุ ง อภิปรำย
และพัฒนำกำรให้บริ กำรสำธำรณะ รวมถึง 2) กำรสอนแบบเน้นกรณี ปัญหำและ

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1) กำรสังเกตพฤติกรรม
2) กำรประเมินตนเอง
3) กำรประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
เรี ยน หรื อกลุ่มงำน
4) กำรประเมินผลงำนที่มอบหมำย
5) กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
6) กำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
1) กำรสอบวิทยำนิพนธ์ หรื อสำร
นิพนธ์
2) กำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ
ด้วยวำจำ
3) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองแล้ว
นำเสนอต่อผูส้ อน และ
คณะกรรมกำรสอบ
4) กำรอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น

1) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำคที่
เน้นกำรนำทฤษฎีมำวิเครำะห์และ
ประยุกต์
2) กำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ
ด้วยวำจำโดยใช้สื่อกำรสอน
3) กำรมอบหมำยงำนที่ตอ้ งกระตุน้
ให้เกิดกำรประมวลควำมรู ้ของผูเ้ รี ยน
4) กำรวิจยั และกำรนำเสนอด้วยวำจำ
5) กำรสังเกตจำกกำรให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ควำมคิดเห็น
1) กำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
ที่เน้นกำรนำทฤษฎีมำวิเครำะห์และ
ประยุกต์

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการ
ระดับหลักสู ตร (PLOs)
เรียนรู้
ส่งเสริ มกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริ กำร กำรเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษำ
สำธำรณะที่ เหมำะสมกับบริ บทพื้นที่ และ 3) กำรสอนแบบสัมมนำ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
4) กำรระดมสมอง
5) กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
6) กำรทำสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์
7) กำรมอบหมำยงำนกลุ่มและกำร
นำเสนอด้วยวำจำ
8) กำรวิพำกษ์ผลงำน
9) กำรศึกษำดูงำน/กำรไปทัศนศึกษำ

PLO5 สื่ อสำรและถ่ำยทอดควำมรู ้ในเชิง
วิชำกำรได้ท้ งั กำรเขียนและกำรพูด โดยใช้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้บรรลุ
เป้ ำหมำยที่กำหนด

PLO6 น ำ เท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เท ศ /
เทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรไปประยุ กต์ใช้
กับบริ บทกำรทำงำนของภำครัฐในพื้นที่ได้
อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งแสดงออกซึ่ งควำม
เป็ นผูน้ ำเชิงนวัตกรรมที่เหมำะสม

1) กำรบรรยำย กำรอภิปรำย
2) กำรสอนแบบสัมมนำ
3) กำรนำสถิติมำใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล
4) กำรมอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองทำงอินเทอร์เน็ต
หรื อฐำนทรัพยำกรข้อมูลของ
ห้องสมุด
5) กำรนำเสนอรำยงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม
1) กำรบรรยำย กำรอภิปรำย
2) กำรสอนแบบสัมมนำ
3) กำรนำสถิติมำใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล
4) กำรมอบหมำยงำนให้นกั ศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองทำงอินเทอร์เน็ต
หรื อฐำนทรัพยำกรข้อมูลของ
ห้องสมุด
5) กำรนำเสนอรำยงำนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
2) กำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ
ด้วยวำจำโดยใช้สื่อกำรสอน
3) กำรมอบหมำยงำนที่ตอ้ งกระตุน้
ให้เกิดกำรประมวลควำมรู ้ของผูเ้ รี ยน
4) กำรวิจยั และกำรนำเสนอด้วยวำจำ
5) กำรสังเกตจำกกำรให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ควำมคิดเห็น
6) กำรสังเกตพฤติกรรม
7) กำรประเมินตนเอง
8) กำรประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
เรี ยน หรื อกลุ่มงำน
9) กำรประเมินผลงำนที่มอบหมำย
และกำรนำเสนอด้วยวำจำ
10) กำรอภิปรำยกรณี
1) กำรสอบข้อเขียน กำรสอบปำก
เปล่ำ กำรสอบปฏิบตั ิ
2) กำรสังเกตจำกกำรให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ควำมคิดเห็น
3) กำรใช้กำรประเมินผลงำนที่มอบ
หมำยและกำรนำเสนอด้วยวำจำ
4) กำรประเมินจำกกำรทำสำรนิพนธ์/
วิทยำนิพนธ์ และกำรนำเสนอด้วย
วำจำ
1) กำรสอบข้อเขียน กำรสอบปำก
เปล่ำ กำรสอบปฏิบตั ิ
2) กำรสังเกตจำกกำรให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ควำมคิดเห็น
3) กำรใช้กำรประเมินผลงำนที่มอบ
หมำยและกำรนำเสนอด้วยวำจำ
4) กำรประเมินจำกกำรทำสำรนิพนธ์ /
วิทยำนิพนธ์ และกำรนำเสนอด้วยวำจำ

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
หมวดวิชำบังคับ
465-501 องค์กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่
3((3)-0-6)
(Modern Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ หลักการจัดการ วิวฒั นาการของทฤษฎีองค์การและการจัดการ การวิเคราะห์องค์การระดับ
จุลภาคและมหภาค การเมืองในองค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ องค์การพหุวฒั นธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
และการจัดการสมัยใหม่ อนาคตทางการจัดการจากฐานวิถีชีวิตใหม่
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 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์ นโยบำยสำธำรณะ
3((3)-0-6)
(Public Policy and Public Policy Analysis)
แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการของนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย
และเทคนิควิธี การกาหนดนโยบายและการวางแผน พลวัตของแหล่งอานาจต่าง ๆ ที่มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและ
วางแผน หลักการและกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิค
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 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)
ความรู ้ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงทฤษฎีแ ละเชิงปฏิบตั ิ ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึ กอบรม
และพัฒนา การบริ ห ารผลการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ บุคลากร
สัมพันธ์ ประเด็นในปัจจุบนั และความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
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)
วิวฒั นาการ ขอบข่าย และสถานภาพของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา และอุดมการณ์ ของรัฐ ธรรมาภิ
บาล ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างการเมื อ งกับ การบริ ห าร นโยบายสาธารณะ การบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น และพฤติ ก รรม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริ การสาธารณะแนวใหม่
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)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริ หารงานคลังสาธารณะ ผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงินการคลังในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น
ความยัง่ ยืนของระบบบริ หารงานคลังสาธารณะ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลังของไทย
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)
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ บุคลิกภาพ ทัศนคติเกี่ ยวกับ
งาน แรงจูงใจในการทางาน การออกแบบงาน การทางานเป็ นทีม ภาวะผูน้ า อานาจและการเมือง ความยุติธรรมในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
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 ภำวะผู้นำกับกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
3((3)-0-6)
(Leadership and Change Management)
ทฤษฎี แ ละแนวคิด เกี่ ยวกับ ภาวะผู ้น า บทบาทหน้าที่ แ ละความสามารถของผู ้น า ประเภทและที่ ม าของผูน้ า
องค์ประกอบที่มีต่อความสาเร็จในการใช้ภาวะผูน้ า ผูน้ ากับกลุ่ม ผูน้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ ง
ส่งผลต่อองค์การ การพัฒนาระบบและวิธีการทางาน
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 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงภัยพิบัติและกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในภำครัฐ
3((3)-0-6)
(Disaster Risk Management and Business Continuity in the Public Sector)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจัด การความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ความเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต้ข องไทย
การลดผลกระทบจากภัย การเตรี ยมความพร้อ มรั บมื อ ภัยพิ บัติ การรั บมื อ สถานการณ์ ฉุก เฉิ น /การบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น การฟื้ นฟูห ลังจากภัยพิบตั ิ ภาวะผูน้ ายามวิก ฤต ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสื่ อสารในภาวะวิกฤต
พฤติกรรมมนุษย์ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ หลักการบริ หารความต่อ เนื่ องทางธุรกิจ กระบวนการวางแผนความต่อเนื่ องทาง
ธุรกิจและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสาหรับองค์กรภาครัฐ การประเมินความเสี่ ยงต่อการหยุดชะงักในการดาเนินงานหรื อ
การให้บริ การสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบของการหยุดชะงักต่อการดาเนินงาน กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
หรื อการให้บริ การสาธารณะ วงจรการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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)
ความหมายและความสาคัญของการตลาดภาครัฐกับเอกชน การตลาดเพื่อสังคม แนวคิดการตลาดกับการบริ หาร
ภาครัฐ การให้บริ การและผูร้ ับบริ การ การเสนอคุณค่าให้กบั ผูร้ ับบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ สัมพันธภาพระหว่าง
องค์การกับผูร้ ับบริ การ 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 สำหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(Module: Public Service Innovation Design and Management for Local Government)
5((4)-2-9)
การคิดเชิงออกแบบเพื่อ ความเป็ นเลิศในการให้บริ การสาธารณะ กระบวนการจัดการนวัตกรรม ประเภทของ
นวัตกรรม การออกแบบโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่มาปรับปรุ งการดาเนินงานของ
องค์การและการให้บริ การสาธารณะ ภาวะผูน้ าเชิงนวัตกรรม เทคนิคและเครื่ องมือการจัดการองค์การสมัยใหม่
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 ชุดวิชำกำรบริหำรนโยบำยสำธำรณะและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
5((4)-2-9)
(Module: Public Policy Administration and Strategic Management)
นโยบายสาธารณะและการวางแผนโครงการ การควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บทบาทของ
ผูจ้ ัดการโครงการในการบริ ห ารที มงาน ปั จ จัยที่ส่ งผลต่อ ความส าเร็ จ และ/หรื อ ความล้มเหลวในการบริ ห ารโครงการ

พัฒ นาการของการประเมิ น ผล การน าระเบี ย บวิธี ก ารวิจ ัย มาใช้ในการประเมิ น ผลโครงการ การออกแบบระบบการ
ประเมินผล เทคนิคและหลักเกณฑ์ของการประเมินผล การตีความข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินผลให้ได้มาตรฐานใน
ลักษณะที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง แนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การประเมินผล การติดตามและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ในระบบการ
จัดการสมัยใหม่
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)
แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ สภาพแวดล้อมของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุ ษย์ก ับการวางแผนกลยุทธ์ การสารวจและการวิเคราะห์ข ้อมูลทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์ความต้อ งการทรัพยากร
มนุษย์ การนาการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ไปปฏิบตั ิ การวิเคราะห์งาน การกาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ ผูม้ ีผลการ
ปฏิบตั ิงานสูง การจัดการอาชีพ และผลกระทบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
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 ชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็ นเลิศ
5((4)-2-9)
(Module: Human Resource Development for the Excellent Performance)
แนวคิดการจัดการผลการปฏิบตั ิงานในองค์การให้เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์การกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การออกแบบระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มี ส มรรถนะสอดคล้อ งกับผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ของ
องค์การ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค เครื่ องมือและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ
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 จริยธรรมสำหรับกำรจัดกำรภำครัฐ
3((3)-0-6)
(Ethics for Public Sector Management)
ทฤษฎี และแนวคิดทางด้านจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมทางการบริ ห ารราชการ จริ ยธรรมทางการเมือ ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริ ยธรรมสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม พฤติกรรมองค์กรเชิงจริ ยธรรมและพฤติกรรมเชิง
จริ ยธรรมของข้าราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ อานาจและการใช้อานาจ ปั ญหาจริ ยธรรมในสังคมไทย
กรณีศึกษาทางจริ ยธรรมสาหรับการจัดการภาครัฐ
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)
ความขัดแย้ง ความหมาย ทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์ค วามขัดแย้ง ความรุ นแรง รู ปแบบของความรุ นแรง
แบบจาลองความขัดแย้งและความรุ นแรง สันติวิธี การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี สันติภาพ ทฤษฎีสันติภาพ
การสร้างสันติภาพ กระบวนการสร้างสันติภาพ การจัดการความขัดแย้งรู ปแบบใหม่ กรณี ศึกษาการจัดการความขัดแย้งใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศ
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 ชุดวิชำกำรวิจัยและวิเครำะห์ ข้อมูลทำงรัฐประศำสนศำสตร์
5((4)-2-9)
(Module: Research Methodology and Data Analysis for Public Administration)
การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ท้ งั ในทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ การออกแบบการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
กรอบแนวคิด การเลือ กกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ส ถิติทดสอบทางรัฐประศาสนศาสตร์
การทดสอบภายหลังในการวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบสองทาง การวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนร่ วม การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ การวิเคราะห์ช่วงความเชื่อมัน่ ในการประมาณ
ค่าสถิติ และการกาหนดอานาจ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง สถิติทดสอบหลายตัวแปร การฝึ กการใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
ส าหรั บการวิเคราะห์ข้อ มูล วิธี และเครื่ อ งมื อการเก็บรวบรวมข้อ มูล เชิ งคุ ณภาพ เทคนิ ค การวิเคราะห์ข ้อ มูล เชิ งคุ ณภาพ
การเขียนรายงานวิจยั การนาเสนอผลการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การตีพิมพ์ผลงานวิจยั จริ ยธรรมของนักวิจยั
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)
ทฤษฎี และแนวคิดเพื่อ ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ การเงินและเศรษฐกิ จ การคลัง เครื่ อ งมือ เป้ าหมาย และกลยุท ธ์
เกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจการคลัง ผลกระทบของนโยบายเหล่านี้ท้ งั ทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
แนวคิดและทฤษฎีสาหรับทาความเข้าใจรายได้และการตัดสินใจกาหนดรายจ่ายของท้องถิ่น เทคนิคและการปฏิบตั ิในระดับ
การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ การเตรี ยมงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของท้องถิน่
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)
การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ที่ได้ศึกษามาภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ซ่ึ งสอดคล้องกับ
บริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะในพื้นที่และมี
ศักยภาพในการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้
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)
การศึก ษาค้นคว้าและวิจัยในหัว ข้อ เรื่ อ งทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ก ารดูแลของคณะกรรมการที่ปรึ ก ษา
วิท ยานิ พนธ์ ใช้ก ระบวนการวิจ ัยในการแก้ปั ญ หาของหน่ ว ยงานและชุ มชนในพื้นที่ ซ่ึ งสอดคล้อ งกับบริ บททางสั งคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อสั งคมหรื อ ผลงานวิจยั ที่ส ามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
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)
การศึก ษาค้นคว้าและวิจัยในหัว ข้อ เรื่ อ งทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้ก ารดูแลของคณะกรรมการที่ปรึ ก ษา
วิท ยานิ พนธ์ ใช้ก ระบวนการวิจ ัยในการแก้ปั ญ หาของหน่ ว ยงานและชุ มชนในพื้นที่ ซ่ึ งสอดคล้อ งกับบริ บททางสั งคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อมในภาคใต้ของไทย สร้างผลงานเชิงนวัต กรรมเพื่อสั งคมหรื อ ผลงานวิจยั ที่ส ามารถตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
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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