รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Master of Public Administration Program in Public Policy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
Master of Public Administration (Public Policy)
M.P.A. (Public Policy)

3. วิชาเอก
-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2545
เริ่มใช้หลักสูตรเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2556
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 22 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 3 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตาแหน่งที่สามารถบรรจุ
ได้ เช่น เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานสอบสวนและสืบสวน พนักงานปราบปรามยาเสพติด ปลัดอาเภอ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานการเลือกตั้ง อาจารย์ระดับ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิจัย นักปกครอง นักบริหารงาน
บุคคล นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่าง
ประเทศ (เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฯลฯ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ รายชื่อคณาจารย์
ที่
1

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่จบ

รศ. ดร. วรพิทย์ มีมาก ภ.บ., 2519
น.บ., 2525
ร.บ., 2529
ศ.บ., 2531

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), 2525 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2

ดร. นิติ มณีกาญจน์

วท.ม.(สถิติ), 2540
พบ.ด. (การบริหารการ
พัฒนา), 2532
รป.บ.(นโยบายสาธารณะ),
2544
ร.ม. (การปกครอง), 2547
ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2554

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxx
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ลาดับ รายชื่อคณาจารย์
ที่
3

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่จบ

ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ น.บ. ,2533
LL.M. ,2538
Ph.D. in Development
Administration

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Houston
Law Center, Texas, USA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

(International Program) ,2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวะโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงอยู่ กับระบบเศรษฐกิจโลกเป็น
อย่างมาก ในด้านหนึ่ง สภาวะดังกล่าวย่อมจะนามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการค้าและการลงทุนที่
เป็นไปอย่างเสรีภายในตลาดโลก แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากเกิดวิกฤติการณ์ในระบบเศรษฐกิจโลกก็ย่อมส่งผลกระทบ
มายังสถานะทางเศรษฐกิจไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังจะพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา วิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤติหนี้ในยุโรป การล่มสลายของสถาบันทางการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา
ฯลฯ รวมถึงวิกฤติการณ์อันเนื่องด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น สภาวะโลกร้อน วิกฤติพลังงาน ปัญหาของ
ชุมชนเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การปล่ อยให้ ระบบทุนนิ ยมภายใต้กระแสโลกาภิวั ตน์เข้ ามามี อิทธิ พลกั บระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมากเกินไปอาจไม่เป็นผลดีมากนัก แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนใหม่
ดังจะพบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้วางแนวทางในการพัฒนาของประเทศไว้ 3
ประการ ได้แก่ (1) การน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองให้
มากขึ้น (การสร้างภูมิคุ้มกัน) เพื่อที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืนในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีการพัฒนา พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล และ (3)
การสร้างความสมดุลในการพัฒนา โดยเฉพาะการคานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางข้างต้นย่อม
ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านการพัฒนาของสังคมไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 แนวคิดเรื่องการกระจายอานาจ (decentralization) ได้รับ
การเผยแพร่และนามาปฏิบัติทั้งในด้านการปกครองและการบริหารของภาครัฐอย่างต่ อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นถือเป็นส่วนสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยไทยเป็นอย่างมาก
ในแง่หนึ่ง แนวคิดเรื่องการกระจายอานาจส่งผลให้การดาเนินนโยบายสาธารณะไม่ได้ผูกขาดไว้โดยรัฐบาล
ส่วนกลางอีกต่อไป ระบบราชการที่เคยเป็นกลไกสาคัญของรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย แต่จะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ชุมชน ประชาสังคม หรือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ฯลฯ ก็สามารถที่จะ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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เข้ามามีบทบาทในการดาเนินนโยบายสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ผ่านวิธีการและแนวทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น การใช้สื่อสารมวลชนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แล้ว ยังสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้สะดวกมากขึ้นด้วย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยกาลังก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นภายใต้การเติบโตของ
องค์กรในระดับท้องถิ่นและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ ปรากฏความขัดแย้งในทัศนะ
ทางการเมืองจนนาไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้ความรุนแรง ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นความแตกแยกใน
สังคมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยชุดที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน
ได้เสนอทางออกของปัญหาดังกล่าวไว้หลายประการ เช่น การลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ การสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น การยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และการยึดถือ
แนวทางสันติวิธีในการเคลื่อนไหวเรียกร้องและการแก้ปัญหา เป็นต้น ฉะนั้น การดาเนินนโยบายสาธารณะของ
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจึงควรที่จะคานึงถึงเป้าหมายและแนวทางต่างๆ เหล่านี้ด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ได้ส่งผลให้องค์ความรู้ทางด้าน
นโยบายสาธารณะและการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก หากมองจากสภาวะโลกาภิวัตน์
ทางเศรษฐกิจจะพบว่าภาครัฐไม่ได้เป็นผู้กาหนดหรือดาเนินนโยบายสาธารณะได้อย่างเสรี แต่จะต้องคานึงถึง
เงื่อนไขและบริบทในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงในเรื่องการค้าและการลงทุนขององค์การ
การค้าโลก เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ ข้อตกลงเขต
การค้าเสรี เป็นต้น
ส่วนภายในประเทศ ภาครั ฐจะต้องสร้างภาคีการพัฒนาและการมีส่ วนร่วมของภาคส่ วนต่างๆ
นอกจากนี้ ภาครั ฐก็ ไม่ ได้ เป็ นผู้ ดาเนิ นนโยบายสาธารณะแต่ เพี ยงผู้ เดี ยวอี กต่ อไป แต่ จะพบว่ ามี ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมหรือองค์กรในระดับท้องถิ่นที่สามารถริเริ่มและผลักดันนโยบายสาธารณะได้ด้วยตนเอง ส่วน
เป้ าหมายของนโยบายสาธารณะก็จะมุ่งเน้ นไปที่การสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ความยั่งยืน และ
บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากกว่าจะเน้นไปที่การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่เพียงเท่านั้น
หลักสูตรสาขาวิชานโยบายสาธารณะจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเท่าทันกับสถานการณ์
ดังกล่าวภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งภาควิชารัฐศาสตร์ได้ปรับปรุงรายวิชาต่างๆ และแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ กลุ่มวิชานโยบายสังคมและเมือง กลุ่มวิชาการ
บริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน และกลุ่มวิชานโยบายสาธารณะกับการจัดการความ
ขั ดแย้ ง ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อให้ สอดรั บกั บสภาวการณ์ ดั งกล่ าวและสามารถผลิ ตบั ณฑิ ตที่ รู้ เท่ าทั นและพร้ อมต่ อการ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์มุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ
คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ที่ว่าคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์ โดยตอบสนองความต้องการของประชาสังคมตลอดจนแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีพันธกิจต่อ
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สังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสร้างเสริมภูมิปัญญา
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
นโยบายสาธารณะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการนาไปสู่การคิดชอบ การปฏิบัติชอบ และการมีจิตสานึก
สาธารณะ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและทรงให้ความสาคัญต่อศาสตร์
สาขานี้ด้วยการก่อตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเมื่อครั้งทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยามประเทศไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชภารกิจในการเตรียมพสกนิกร
ชาวไทยให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามลาดับจากจานวนประชากรเพียง 4
ล้านคนเมื่อช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็น 64 ล้านคนในปัจจุบัน การกาหนดนโยบายสาธารณะจึงจาเป็นต้อง
อาศัยหลักการ “นิยามปัญหาเชิงนโยบาย” (Problem definition in policy analysis) ที่ต้องพึ่งพาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น ประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยหลักการดังกล่าวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1. การมีส่ ว นร่ ว มของสาธารณชน (Public participation) เนื่องด้ว ยนโยบายสาธารณะมี
ความส าคัญ มากเกิ น กว่าที่ จ ะปล่ อ ยให้ เป็ นเรื่องของผู้ น าทางการเมือ ง คณะที่ป รึกษาทางการเมือ ง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ตลอดจนวงการสื่อมวลชน ซึ่งมักมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการดัดแปลงประสบการณ์ในอดีต
เพียงเล็กน้อยแล้วนาเสนอทางเลือกที่กลุ่มของตนเห็นว่าดีกว่าในการบรรเทาปัญหาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
สาธารณชนทุกคนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะในลักษณะที่เป็น “หน้าที่พลเมือง” (a civic duty)
ต่อไปในอนาคตของวัฒนธรรมไทย (The Future of Thai civilization)
2. กรอบการดาเนินงานเชิงนโยบาย (Policy framework) หมายถึง การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ค่านิยม สภาพแวดล้อมและแหล่งทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่างๆ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัยสั่งการใดๆ ต่อไปในกระบวนการนโยบาย
3. กลยุทธ์เชิงนโยบาย (Policy strategies) โลกปัจจุบันจาเป็นต้องมีการตั้งคาถามเชิงนโยบาย
ก่อนลงมือแก้ปัญหา อาทิ อะไรคือปัญหาที่แท้จริง ผลกระทบของการแก้ปัญหาด้านใดด้านหนึ่งอาจส่งผลเสีย
อะไรบ้าง ผลลัพธ์ของนโยบาย (Policy outcomes) ด้านใดบ้างที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณชน
4. ความชัดเจนของประโยชน์สาธารณะ (Clarification of public interest) ปัญหาสาธารณะ
มักไม่ได้รับ แก้ไขจริ งจั งแต่อย่างใดเลย เพียงแต่มีผู้ คอยกระทาให้ ปัญหาสาธารณะนั้นๆ เปลี่ยนแปลงจาก
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รูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น คาว่า ”สาธารณประโยชน์” เป็นเพียงนามธรรมของคาว่า “สังคมที่
ดี” (The good society) ในสายตาของบุคคลทั่วไป หลักสูตรสาขาวิชานโยบายสาธารณะจะช่วยกล่อมเกลา
ให้มนุษย์เข้าใจความหมายของคาเหล่านี้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการตีความคาว่า “จริยธรรม” ในการตัดสินใจของ
ผู้นา (ethical leadership and ethical decision making)
5. แนวทางการขยายศักยภาพและบทบาทการกาหนดนโยบายให้แก่สถาบันหลักทางสังคม (Further
institutionalization of public policy making capacity) ในลักษณะของการเปิดโอกาสและสร้างอิสรภาพให้แก่
สถาบันวิจัยนโยบายในทุกภาคส่วนไปสู่โลกอนาคต เพื่อขจัดความไม่กระจ่างชัดในบทบาทของรัฐบาลตลอดจนการ
ค่อยๆ ลดบทบาทการส่งมอบบริการสาธารณะของภาครัฐบาลลงไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันสภาพที่รัฐบาลอาจ
มีความเป็นไปได้ที่ต้องเข้ามามีบทบาทใหญ่เกินขนาด (Growing big government) ต่อไปในอนาคต
6. การประเมินผลและการปรับปรุงเนื้อหานโยบาย (Policy content and evaluation) เพื่อ
กาหนดตัวแสดงที่ควรจะมีส่ วนร่ว ม ความสั มพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ของตัวแสดงในแต่ละภาคส่ วนตลอดจน
ผลลัพธ์ที่มีอิทธิผลต่อสังคมไทย
นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการบริหารเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนใน 4 ลักษณะ ได้แก่
ประการแรก การออกกฎหมายและวางระเบียบแบบแผนต่างๆ (Regulatory policy) และควบคุมให้
เกิดการปฏิบัติตามอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ประการที่ ส อง การประกั น ในเรื่ อ งความสามารถในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของรั ฐ อย่ า งเท่ า เที ย ม
(Distributive policy)
ประการที่สาม การลดช่องว่างระหว่างผู้ที่มั่งมีกับผู้ที่ยากจน (Redistributive policy) ผ่านมาตรการ
ต่างๆ ที่นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้า เช่น การจัดเก็บภาษี การประกันสังคม เป็นต้น
ประการที่สี่ การจั ดภาคส่ ว นต่างๆ ในสังคมให้เกิดเอกภาพในการบริหารปกครอง (Constituent
policy) เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกในแต่ละภาคส่วนและเป็นการอานวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐใน
การบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้การบริหารประเทศมีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี การสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การอานวยให้ประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข การเอื้อให้ ปัจเจกบุคคลและธุรกิจขนาดย่อมมี
ศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนการทาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ซึ่งไร้อานาจในการเจรจาต่อรองได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างสม่าเสมอ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องจัด
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะเดิมที่ได้ใช้มาเป็นเวลา
กว่า 5 ปีแล้ว เพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษา ตลอดจนสามารถผลิตมหาบัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพและ
คุณลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง
(3) มีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางนโยบายสาธารณะ
(4) มีความสามารถในการนาความรู้ทางนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนาปรับปรุง และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสน - พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ - มคอ. 3, 5 และ 7
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มาตรฐานของ สกอ.
- รายงานผลการดาเนินการของ
นโยบายสาธารณะ ให้มีมาตรฐาน - ติดตามประเมิ นหลัก สูตรอย่า ง
หลักสูตร
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
สม่าเสมอ
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน - พั ฒนาทั กษะอาจารย์ ในการสอน - จานวนผลงานการตีพิ มพ์ และ
ที่ มุ่ ง เน้ น ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ทางด้านนโยบายสาธารณะเป็นหลัก
การนาเสนอผลงานวิจัย
นโยบายสาธารณะ
- ส่งเสริมการทาวิจัย การตีพิมพ์การ - รายงานผลการเรียนรู้
นาเสนอเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ - จานวนบุค ลากรสนั บสนุน การ
เรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
- ส่งเสริมวิธกี ารเรียนรู้ด้าน
นโยบายสาธารณะหลายรูปแบบ
วิชาการ
(เช่น การใช้มัลติมีเดีย การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดู
งาน เป็นต้น)
- ส่งเสริมบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ
3. ปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้อ ง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
- ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆ มี
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
ความพึงพอใจในด้านทักษะ
ในหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานต่างๆ
ความรู้ และความสามารถของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ - พัฒนาทักษะการสอนของ
- มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน
การประเมินผลของอาจารย์ตาม - อาจารย์ใน 5 ด้าน ได้แก่
และการประเมินผลของอาจารย์
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
1. คุณธรรม
2. จริยธรรม
- ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
3. ด้านความรู้
ทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
4. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
5. ทักษะความสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีเฉพาะการศึกษาตามหลักสูตรแผน ข
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา และมีคุณสมบัติ
ทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17
(2) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านนโยบายสาธารณะไม่เท่ากัน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับสมัคร
นิสิตทุกสาขาวิชา
(2) นิสิ ตมีพื้น ฐานภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่ได้กาหนดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนแรกเข้า
(3) นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
(4) นิสิตขาดทักษะการโต้แย้งเชิงวิชาการ เนื่องจากไม่ได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นหรือการ
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มาจากการเรียนในทุกระดับก่อนหน้านี้
(5) นิสิตขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา เนื่องจากตาราเรียนมีราคาค่อนข้างสูง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555

Page 8

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) จัดโครงการเสริมความรู้ด้านวิชาการ
(2) ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนิสิตที่มีประสบการณ์กับนิสิตที่จบใหม่
(3) จัดให้นิสิตมีการศึกษาดูงาน
(4) จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(5) ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการ
วิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา
(6) จั ดสั มมนาวิช าการเพื่อเป็ นเวทีทางวิช าการให้ นิสิ ตได้เรียนรู้ รวมทั้งประชาสั มพันธ์และ
สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนอกมหาวิทยาลัย
(7) ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิต
จานวนที่คาดว่าจะรับ
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
จานวนสะสม

2555
แผน ก
แบบ ก 2
20
20

2556
แผน แผน ก
ข แบบ ก 2
20
20
-

แผน
ข
20
-

20

20

20

ปีการศึกษา
2557
2558
แผน ก แผน แผน ก แผน
แบบ ก 2 ข แบบ ก 2 ข
20
20
20
20
20
20
20
20
40

40

40

40

2559
แผน ก
แบบ ก 2
20
20
40

แผน
ข
20
20
40

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ โดยใช้
งบประมาณประจาปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะสังคมศาสตร์จัดสรรให้ภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ โดยมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
รายการ
ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม
(บาท)
ต่อหัว
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (30 หน่วยกิต x 1,000 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาคการศึกษา)
450,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (420 บาทต่อวัน x 15 ครั้งต่อภาคการศึกษา x 2 คน)
12,600
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน (15,000 บาท x 40 คน)
600,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
50,000
ค่ากิจกรรมนิสิต (ปฐมนิเทศ การจัดสัมมนา โครงการวิชาการ)
350,000
ค่าใช้จ่ายรวม
1,462,600
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม / 40 คน)
36,565
36,565
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (ค่าใช้จ่ายต่อหัว)
6,200
42,765
งบพัฒนาวิจัย (ร้อยละ 5)
2,600
งบวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
2,600
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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รายการ
ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ค่าใช้จ่ายต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการ
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม
(บาท)
ต่อหัว
1,000
30,000
72,765
10,000
10,000
10,000
12,000
84,765
28,608 113,373
8,720
6,000
2,080
11,808
113,373

2.7 ระบบการศึกษา
( √ ) แบบชั้นเรียน
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
( ) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
( ) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
( ) แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
( ) แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลา และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
การศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และจัดทาปริญญา
นิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
การศึกษาตามแผน ข เป็นการศึกษารายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจัดทาสารนิพนธ์ 6
หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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1
2
3
4
5

หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
สารนิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

แผน ก แบบ ก 2
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ข
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

3.1.3 หมวดวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้
รศ 501 หลักการของนโยบายสาธารณะ
PA 501 Principle of Public Policy
รศ 502 ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยในบริบทสังคมโลก
PA 501 Thai Political and Economic Systems in Global Society
รศ 503 ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสาธารณะ
PA 503 Research Methodology in Public Policy
รศ 504 สัมมนานโยบายสาธารณะ
PA 504 Seminar in Public Policy

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

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก ผู้เรียนแผน ก แบบ ก 2 และผู้เรียนแผน ข ให้เลือกเรียน ดังนี้
ก. แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. แผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา และให้เลือก
เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ผู้เรียนทั้งสองแผนควรเลือกเรียนวิชาในกลุ่ม วิชาที่สัมพันธ์กับการทาปริญญานิพนธ์หรือ สาร
นิพนธ์ และตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเลือก มีดังนี้
(1) กลุ่มวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ (Politics and Public Policy)
รศ 511 การตัดสินใจกับนโยบายสาธารณะ
PA 511 Decision Making and Public Policy
รศ 512 นโยบายสาธารณะและการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตย
PA 512 Public Policy and Communication in Democratic Society
รศ 513 การประเมินนโยบายสาธารณะ
PA 513 Public Policy Evaluation
รศ 514 องค์การระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ
PA 514 International Organizations and Public Policy
รศ 515 สัมมนาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ
PA 515 Seminar in Politics and Public Policy
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(2) กลุ่มวิชานโยบายสังคมและเมือง (Social and Urban Policy)
รศ 521 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเมือง
PA 521 Urban Development Policy and Planning
รศ 522 ประเด็นปัญหาในเขตเมือง
PA 522 Problem Issues in Urban area
รศ 523 นโยบายสวัสดิการสังคม
PA 523 Social Welfare Policy
รศ 524 นโยบายการพัฒนาชุมชน
PA 524 Community Development Policy
รศ 525 สัมมนานโยบายสังคมและเมือง
PA 525 Seminar in Social and Urban Policy
(3) กลุ่มวิชาการบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
(Public Affairs and Non-Profit Administration)
รศ 531 นโยบายและการบริหารกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
PA 531 Policy and Administration in Non-profit Sector
รศ 532 ธรรมาภิบาลและการนาไปปฏิบัติ
PA 532 Good Governance and Implementation
รศ 533 นโยบายและการบริหารการเงินการคลัง
PA 533 Public Financial Policy and Administration
รศ 534 องค์กรพัฒนาเอกชนกับกิจการสาธารณประโยชน์
PA 534 Non-Governmental Organizations and Public Interest)
รศ 535 สัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
PA 535 Seminar in Public Affairs and Non-profit Administration
(4) กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
(Public Policy and Conflict Management)
รศ 541 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
PA 541 Cultural and Ethnic conflict
รศ 542 ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
PA 542 Poverty and inequality in Society
รศ 543 การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาท
PA 543 Negotiation and Dispute Resolution
รศ 544 สัมมนานโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
PA 544 Seminar in Public Policy and Conflict Management
3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
รศ 699 ปริญญานิพนธ์
PA 699 Thesis
3.1.3.4 สารนิพนธ์
รศ 688 สารนิพนธ์
PA 688 Master’s Project
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายของอักษรย่อ
รศ หมายถึง
รัฐประศาสนศาสตร์
PA หมายถึง
Public Administration
2. ความหมายของรหัสรายวิชามีตัวเลข 3 ตัว
(1) เลขตัวแรก (5 หรือ 6) หมายถึง ชั้นปีตามแผนการศึกษา ได้แก่
5 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 1
6 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 2
(2) เลขตัวกลาง มีความหมายดังนี้
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชากลุ่มวิชานโยบายสังคมและเมือง
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
(3) เลขตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
(4) รหัส 688 หมายถึง สารนิพนธ์
(5) รหัส 699 หมายถึง ปริญญานิพนธ์
3. ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม มีความหมายของตัวเลขดังนี้
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยายหรือสัมมนาต่อสัปดาห์
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชา
หน่วยกิต
ปี 1
รศ 501 หลักการของนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) วิชาเลือก (เลือก 4
12
รศ 502 ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย
รายวิชา)
ในบริบทสังคมโลก
3(3-0-6)
รศ 503 ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
รศ 504 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
รวม
12
รวม
12
ปี 2
รศ 699 ปริญญานิพนธ์
6
รศ 699 ปริญญานิพนธ์
6
รวม
6
รวม
6
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผน ข
ชั้นปี
ปี 1

ปี 2

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
รายวิชา
หน่วยกิต
รศ 501 หลักการของนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6) วิชาเลือก (เลือก 4
12
รศ 502 ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย
รายวิชา)
ในบริบทสังคมโลก
3(3-0-6)
รศ 503 ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
รศ 504 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
รวม
12
รวม
12
วิชาเลือก (เลือก 2 รายวิชา)
6
รศ 688 สารนิพนธ์
6
รวม
6
รวม
6
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาบังคับ
รศ 501 หลักการของนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PA 501 Principles of Public Policy
ศึกษาปรัชญาของนโยบายสาธารณะ ลักษณะและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ กรอบความคิด
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการทางนโยบายตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการนาไปปฏิบัติ การประเมิน
นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดประชาธิปไตย
ด้วยการเน้นการศึกษาไปที่นโยบายของประเทศไทย
รศ 502 ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยในบริบทสังคมโลก
3(3-0-6)
PA 501 Thai Political and Economic Systems in Global Society
ศึกษาระบบเศรษฐกิจและการเมืองของไทย สถาบันและนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย
เครื่องมือในการจัดการนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองภายในและระหว่างประเทศของไทย ทฤษฎีและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่มี
ต่อไทย ตัวแสดงสาคัญทางการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวาระของการบูรณาการระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค วิวัฒนาการและแนวโน้มของการรวมกลุ่มของประเทศและภูมิภาคที่สาคัญของโลก
รศ 503 ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PA 503 Research Methodology in Public Policy
ศึกษากระบวนการคิดเชิง วิทยาศาสตร์ ปรัชญาของการวิจัย กระบวนการวิจัย เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวิจัย เชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและ
คุณภาพ การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จริยธรรมในการวิจัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555
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รศ 504 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
PA 504 Seminar in Public Policy
ศึกษาและอภิปรายประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับการเมืองกับนโยบายสาธารณะ นโยบายสังคมและเมือง การ
บริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน และนโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
3.1.5.2 หมวดวิชาเลือก
(1) กลุ่มวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ (Politics and Public Policy)
รศ 511 การตัดสินใจกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PA 511 Decision Making and Public Policy
ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ ประเภทของนโยบายสาธารณะ วิธีการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การ
ตอบสนองของรัฐบาลต่อแรงกดดันจากภายนอก ผลกระทบของการเมืองต่อการตัดสินใจ ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย กลยุทธ์สาหรับการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมือง และการส่งเสริมการกาหนด
นโยบายในสังคมประชาธิปไตย การเมืองในการจัดสรรและการกระจายทรัพยากร หลักจริยธรรมในการตัดสินใจ
รศ 512 นโยบายสาธารณะและการสื่อสารในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
PA 512 Public Policy and Communication in Democratic Society
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเครือข่ายนโยบายสาธารณะ
แนวคิดของการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร บทบาทของสื่อในการจัดรูปแบบนโยบายสาธารณะ จริยธรรม
ใหม่ ที่ พั ฒ นาไปกั บ การใช้ สื่ อ ใหม่ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการรายงานข่ า ว การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ การจั ดการการรั บ รู้ ส าธารณะที่กระทบต่อการนานโยบายของรัฐ ไปปฏิบัติผ่ านสื่ อ มวลชน
ข้อถกเถียงต่อบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
รศ 513 การประเมินนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PA 513 Public Policy Evaluation
ศึกษาแนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของการประเมินนโยบาย เทคนิคสาหรับการประเมิน
นโยบาย กรอบความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ของการปกครองของ
รั ฐ กั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในนโยบายการพั ฒ นา อิ ท ธิ พ ลของการเมื อ งต่ อ การประเมิ น นโยบาย
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการประเมินนโยบาย หลักจริยธรรมในการประเมินนโยบาย ปัญหาและข้อถกเถียงใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนโยบายการพัฒนาของรัฐและท้องถิ่น
รศ 514 องค์การระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PA 514 International Organizations and Public Policy
ศึกษาแนวคิดขององค์การระหว่างประเทศ ประเภทขององค์การระหว่างประเทศ การกาเนิดและการ
เติบ โตขององค์การระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบายขององค์การระหว่า งประเทศ การเข้าแทรกแซง
นโยบายของประเทศต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศ กรณีศึกษานโยบายในทางการเมืองขององค์การ
ระหว่างประเทศที่สาคัญ (เช่น องค์การสหประชาชาติและองค์กรย่อยขององค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป
อาเซียน เป็นต้น)
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รศ 515 สัมมนาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
PA 515 Seminar in Politics and Public Policy
ศึกษาและอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์นโยบายกับการคิดเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบทาง
การเมืองของนโยบายสาคัญต่างๆ พันธะผูกพันของพลเมือง กฎหมายและการเมือง นโยบายการพัฒนาของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ทัศนะการมองเชิงสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกครอง กรณีศึกษาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ
(2) กลุ่มวิชานโยบายสังคมและเมือง (Social and Urban Policy)
รศ 521 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
PA 521 Urban Development Policy and Planning
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของความเป็นเมือง ทฤษฎีและหลักการของนโยบายและการวางแผน
เมืองที่ยึดหลักเหตุผลและมีประสิทธิภาพ นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (เช่น นโยบายสุขภาพ
นโยบายการศึกษา เป็นต้น) บริบทสาคัญด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาเมือง การวางแผนเมือง เกณฑ์และหลักจริยธรรมในการประเมินโยบายและแผนของเมือง การศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาเมืองในประเทศพัฒนาและประเทศกาลังพัฒนา
รศ 522 ประเด็นปัญหาในเขตเมือง
3(3-0-6)
PA 522 Problem Issues in Urban area
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิกฤตของเมือง แนวคิดของเมืองที่ยั่งยืน สภาพแวดล้ อมของเมืองโดยทั่วไป
ปัญหาสาคัญของการพัฒนาเมือง (เช่น อาชญากรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้ที่ดิน เป็นต้น) กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาในเขตเมือง การประเมินผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเมือง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียของเมือง แนวทางการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย
รศ 523 นโยบายสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
PA 523 Social Welfare Policy
ศึกษาทฤษฎีสวัสดิการสังคม ข้อจากัดทางเศรษฐกิจและการเมืองและโอกาสในการพัฒนาปัญหาและ
นโยบายด้านสวัสดิการสั งคม ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจของรัฐ และการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคม
นโยบายสวัสดิการสังคมที่ส่งผลกระทบกับความกินดีอยู่ดีของปัจเจกชนและสั งคม เช่น นโยบายเกี่ยวกับ
สุขภาพ นโยบายอาคารสงเคราะห์ นโยบายการศึกษา เป็นต้น
รศ 524 นโยบายการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
PA 524 Community Development Policy
ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาชุมชน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับการพัฒนาชุมชน
การวางแผนชุมชน แนวทางและกลยุทธ์สาหรับการเข้ามามีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน กรรมวิธีและเทคนิคของการพัฒนาชุมชน
รศ 525 สัมมนานโยบายสังคมและเมือง
3(2-2-5)
PA 525 Seminar in Social and Urban Policy
ศึกษาและอภิปรายถึงนโยบายหลักของสังคมและเมืองและการนาโยบายไปปฏิบัติ เช่น นโยบายการ
ปฏิรูปที่ดิน นโยบายสุขภาพ เป็นต้น) โดยจะเน้นไปทีป่ ระเด็นของความยุติธรรมและความเหลื่อมล้าทางสังคม
ของไทย
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(3) กลุ่มวิชาการบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
(Public Affairs and Non-Profit Administration)
รศ 531 นโยบายและการบริหารกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
3(3-0-6)
PA 531 Policy and Administration in Non-profit Sector
ศึกษาแนวคิดของกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน กรอบความคิดเชิงประวัติศาสตร์และร่วมสมัยเกี่ยวกับ
กิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน บทบาทและหน้าที่ของกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทนในสังคม กรอบเชิงวัฒนธรรมของ
กิจการที่ ไม่ หวังผลตอบแทน เทคนิ คการจั ดการและกลยุ ทธ์ ที่ใช้ กั บ กิ จการที่ ไม่ หวั งผลตอบแทน การจั ดการ
ทรัพยากรบุคคลในกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน ระบบการวางแผนและควบคุม บทบาทของฝ่ายบริหาร การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสถาบันของรัฐและสถาบันทางการเมือง
รศ 532 ธรรมาภิบาลและการนาไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
PA 532 Good Governance and Implementation
ศึกษาแนวคิดของธรรมาภิบาล แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบริหารกิจการสาธารณะและ
กิจการที่ไม่หวังผลตอบแทนที่ดี แนวคิดการนาธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวัง
ผลตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวัง
ผลตอบแทนกับนโยบายสาธารณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการนานโยบายไปปฏิบัติ การต่อต้านการกระทา
ทุจริตในกิจการสาธารณะและกิจการไม่หวังผลตอบแทน กรณีตัวอย่างของธรรมาภิบาลในกิจการสาธารณะ
และกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทนกับนโยบายสาธารณะ
รศ 533 นโยบายและการบริหารการเงินการคลัง
3(3-0-6)
PA 533 Public Financial Policy and Administration
ศึกษากรอบทฤษฎีของการบริ ห ารการเงิน การคลั ง การกาหนดและการจัดการงบประมาณ การ
วางแผนงบประมาณและการจัดการรายจ่าย การวิเคราะห์โครงการด้านเงินลงทุน การตัดสินใจด้านการบริหาร
ทางการเงินการคลัง กระบวนการควบคุมและการประเมินการใช้จ่าย การจัดการหนี้สิน การตรวจสอบและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง จากประสบการณ์ ข องต่ า งประเทศ
แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการจัดการงบประมาณและรายจ่าย
รศ 534 องค์กรพัฒนาเอกชนกับกิจการสาธารณประโยชน์
3(3-0-6)
PA 534 Non-Governmental Organizations and Public Interest)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของสินค้าสาธารณะ แนวคิดผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประเภทของกิจการสาธารณประโยชน์ ความสาคัญขององค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาสังคม
ประเภทขององค์กรพัฒนาเอกชน โครงสร้างขององค์กรพัฒนาเอกชน การบริหารงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
การบริหารเครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชน ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชนในกิจการ
สาธารณประโยชน์ กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนกับกิจการสาธารณประโยชน์
รศ 535 สัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
3(2-2-5)
PA 535 Seminar in Public Affairs and Non-profit Administration
ศึกษาและอภิป รายเชิงวิพากษ์ถึงบทบาทของทั้งรัฐ บาลและกิจการที่ไม่หวังผลตอบแทนเกี่ยวกับ
ประเด็นเชิงนโยบาย เช่น สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การบริการด้านสุขภาพและสั งคม การบริการกาจัดของ
เสีย และการบริการด้านระบบงานยุติธรรม เป็นต้น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555

Page 17

(4) กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
(Public Policy and Conflict Management)
รศ 541 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
3(3-0-6)
PA 541 Cultural and Ethnic conflict
ศึกษาแนวคิดของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบริบทของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในระดับภายในรัฐและระหว่างรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ การแทรกแซงของรัฐบาลทางวัฒ นธรรมและชาติพันธุ์
การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
รศ 542 ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
3(3-0-6)
PA 542 Poverty and inequality in Society
ศึกษาทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีความ
ยากจน ประวัติศาสตร์ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในประเทศกาลั งพัฒ นา การวัดระดับความ
ยากจนและขอบเขตของความยากจน สาเหตุและผลที่ตามมาของความยากจนและความไม่เท่ าเทียมกัน (เช่น
การขาดโอกาสทางการศึกษา สุขภาพ เป็นต้น ) นโยบายของรัฐเพื่อจัดการความยากจนและความไม่เท่าเทียม
กัน (เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายสุขภาพ เป็นต้น ) ผลกระทบของนโยบายรัฐต่อ ระดับของความยากจน
และความไม่เท่าเทียมกัน
รศ 543 การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาท
3(3-0-6)
PA 543 Negotiation and Dispute Resolution
ศึกษาแนวทางและกรอบการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี บทบาทของโลกาภิวัตน์ในการจัดรูปแบบ
ธรรมชาติของความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหา สาเหตุและผลที่ตามมาของความขัดแย้งและข้อพิพาท กระบวนการ
เจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย กลยุทธ์และยุทธวิธีของการเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาท สถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาท การจัดการความหลากหลายของความขัดแย้งและข้อพิพาท
รศ 544 สัมมนานโยบายสาธารณะกับการจัดการความขัดแย้ง
3(2-2-5)
PA 544 Seminar in Public Policy and Conflict Management
ศึกษาและอภิป รายกรณีที่น่ าสนใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ศึ กษาความขั ดแย้ งและข้ อพิ พ าทในสถานการณ์ที่ เ ป็น กรณี เฉพาะและบริบ ททางวั ฒ นธรรมใน
สังคมไทย
3.1.5.3 สารนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์
รศ 688 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
PA 688 Master’s Project
การศึกษาค้นคว้ารายบุคคลในประเด็นทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เรียน
ในการเลือกใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการบริหาร
รศ 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
PA 699 Thesis
การวิเคราะห์และการอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงแนวคิดและทฤษฎีในประเด็นทางนโยบายสาธารณะที่
น่าสนใจ การนาเสนอให้เห็นถึงความสามารถในการวิจัยได้ เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการริเริ่มแนวคิดการวิจัยไป
จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การมุ่งเน้นไปที่การค้นพบผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สาหรับการปรับปรุงคุณภาพของ
นโยบายที่มีอยู่หรือสร้างสรรค์นโยบายใหม่
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ รายชื่อคณาจารย์
ที่
1 รศ. ดร. วรพิทย์ มีมาก*

2

3

4

5

ดร. นิติ มณีกาญจน์*

คุณวุฒิการศึกษา/ ปีที่จบ
ภ.บ., 2519
น.บ., 2525
ร.บ., 2529
ศ.บ., 2531
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), 2525
วท.ม.(สถิติ), 2540
พบ.ด. (การบริ หารการพั ฒ นา),
2532
รป.บ. (นโยบายสาธารณะ), 2544
ร.ม. (การปกครอง), 2547
ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัต*ิ น.บ. ,2533
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M. ,2538
University of Houston Law
Center, Texas, USA.
Ph.D. in Development
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
Administration (International ศาสตร์
Program) ,2549
อาจารย์จักราทิตย์ ธนาคม ศศ.บ. (สังคมวิทยา), 2518
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.A. (Sociology), 2521
Central Missouri State
M.P.A. (Public Administration University
with Specialization in
University of Southern
Population Policy) , 2529
California
Certificate in international
University of Southern
Development Finance, 2531
California
ดร. กัลยา แซ่อั้ง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

* อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.1 อาจารย์ประจา
ลาดับ รายชื่อคณาจารย์
ที่
1
รศ. ดร. วรพิทย์ มีมาก

3

เลขประจาตัว
ประชาชน
พบ.ด. (การบริ หารการพั ฒ นา), สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
xxxxxx
2532
ศาสตร์
อาจารย์จักราทิตย์ ธนาคม M.P.A. (Public Administration University of Southern
xxxxxx
with Specialization in
California
Population Policy) , 2529
ดร. ประพีร์ อภิชาติสกล ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xxxxxx

4
5
6

ดร. นิติ มณีกาญจน์
ดร. กัลยา แซ่อั้ง
ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

2

7
8
9
10

คุณวุฒิการศึกษา/ ปีที่จบ

ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2554
ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2553
Ph.D. in Development
Administration (International
Program), 2549
อาจารย์จิรภา พฤกษ์พาดี กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อาจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Ph.D (Sociology) (ICCR
Scholarship), 1998
ดร. มาโนชญ์ อารีย์
Ph.D. (International
Relations), 2008

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

The University of Pune
India, Australia
Aligarh Muslim University

xxxxxx

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จะพิจารณาเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องซึ่งทางหลักสูตรได้เปิดสอน ให้มาช่วยบรรยายในบางหัวข้อหรือบางรายวิชาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นิสิตของหลักสูตร สาหรับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ภาควิชาจะเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ มีดังนี้
ลาดับ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา/ ปีที่จบ
ที่
1
ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสงค์ Ph.D. (Leadership and
Human Behavior with
Specialization in Urban
Development), 1974
2
ศ.ดร. กมล ทองธรรมชาติ Ph.D. (Political Science), 1963
3
ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ร.ด. (รัฐศาสตร์), 2534
4
รศ. ดร. กิ่งพร ทองใบ
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา),
2533
5
รศ. ดร. สมาน งามสนิท พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา),
2536
6
ดร. วิโชติ วัณโณ
Ph.D. (Political Science), 1991
7
ดร. อรัสธรรม พรหมมะ พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา), 2535
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Alliant International
University, San Diego,
California

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxx

University of Virginia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

The City University of New York
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ ก าหนดในการวิ จั ย ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ทางสาขาวิ ช านโยบายสาธารณะและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อของการศึกษาควรเป็นเรื่องที่สาคัญและมีผลกระทบต่อสาธารณะ มีการค้นคว้าและเรียบ
เรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องเชื่อถือได้ ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญและแนวคิดของนโยบายสาธารณะที่เลือกมา
ศึกษา เชี่ยวชาญใน แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการวิจัย
(2) นิสิตมีความสามารถในการออกแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
(3) นิสิตมีความสามารถในการเขียนและนาเสนอผลการวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิตหรือสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดาเนินการ ดังนี้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาการวิจัยแก่นิสิตในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3
5.5.2 กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทาปริญญา
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์
5.5.3 กาหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จัด
คาบเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา และกาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
การทาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นิสิตจะต้องเข้าสัมมนา เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์ ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง
5.6.2 นิ สิ ต แผน ก แบบ ก 2 ศึ กษารายวิ ช าครบตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร ได้ แ ต้ม ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างปริญญานิพนธ์ นาเสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ และผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
5.6.3 นิสิตแผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สอบผ่านโครงร่าง
สารนิพนธ์ นาเสนอสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
นิ สิ ต มี ค วามมุ่ ง มั่ น และทุ่ ม เทในการ สอดแทรกประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าอุทิศตัว
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สาธารณะ
ให้กับสังคมและยึดมั่นในอุดมการณ์อันดีงาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นิสิตเสนอโครงการที่ช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์แก่สาธารณะได้
นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหา
ให้นิสิตศึกษาแนวทางการเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาจากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน
นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถแสวงหา
แนะนาแหล่ งข้อมูล ออนไลน์ที่ส าคัญและมอบหมายงานให้ ศึกษา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ค้นคว้าด้วยตนเอง
นิสิตสามารถนาความรู้ด้านนโยบาย รายวิชาต่างๆ จะเน้นความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี การนาไปปฏิบัติจริง
สาธารณะไปใช้ในการวิจัย ประยุกต์ใช้ และการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพการณ์และสภาพปัญหา
กับอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง
นิ สิ ต สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มอบหมายงานกลุ่มและจัดการสัมมนาขึ้นโดยเชิญบุคคลที่สนใจเข้า
อย่างสร้างสรรค์
รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น
นิสิตสามารถคิดในเชิงวิเคราะห์
มอบหมายงานที่สามารถฝึกทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
สังเคราะห์ และวิพากษ์
และวิพากษ์ เช่น การเขียนบทความ หรือการวิจารณ์บทความ เป็น
ต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกตั้งคาถามและข้อโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลกับเพื่อนร่วมชั้น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1. มีค วามซื่อสั ตย์ สุ จริ ต และมี กาหนดเกณฑ์การประเมินในเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาการ/ จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัยในทุก
วิจัย
รายวิชา
2. มี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ กาหนดเกณฑ์การลงโทษหากนิสิตส่ง
เคารพระเบี ย บกติ ก าของ งานช้ากว่ากาหนด เข้าชั้นเรียนไม่ตรง
สังคม
เวลาและ กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. การมี ค วามอดกลั้ น และ ตั้งประเด็นที่สามารถจะมองได้หลาย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ แง่มุม และถามความคิดเห็นในชั้นเรียน
ผู้อื่น
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการโต้แย้งในเชิงเหตุผล
ระหว่างผู้เรียน
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความรู้และความเข้าใจใน - บรรยาย อภิปราย ตั้งคาถามและ
ทฤษฎีด้านนโยบาย
เสนอคาตอบระหว่างผู้เรียนกับ
สาธารณะทั้งในยุคคลาสสิก อาจารย์
และร่วมสมัย
- วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในยุค
ปัจจุบันโดยใช้ทฤษฎีคลาสสิกและ
ร่วมสมัย
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา
บรรยาย
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
2. สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อ
- กาหนดให้นิสิตค้นคว้าในหัวข้อที่
เผยแพร่สู่สาธารณะได้
สนใจ
- ฝึกการทางานวิจัยเดี่ยว
- ให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทา
วิจัยกับอาจารย์
3. สามารถติดตามความ
- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ก้าวหน้าทางองค์ความรู้ใน - ศึกษาวารสารทางวิชาการด้าน
ปัจจุบันเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทั้งในประเทศและ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ต่างประเทศ
- ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเองและนามา
แลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน
- จัดโครงการศึกษาดูงาน
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วิธีการวัดและประเมิน
พิจารณาผลงานของนิสิตและกาหนด
บทลงโทษหากมีการโจรกรรมทาง
วิชาการ
ประเมินจากการส่งงานตาม
กาหนดเวลา การเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา และการปฏิบัติตัวในฐานะนิสิต
สังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคติ การ
ตอบโต้ และการให้เหตุผลในเชิง
วิชาการ

-

วิธีการวัดและประเมิน
สอบย่อย
สอบกลางภาคและปลายภาค
การทารายงาน
การนาเสนอผลงาน
การสรุปบทความทางวิชาการ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา

-

นาเสนอหัวข้อวิจัย
สอบเค้าโครงการวิจัย
สอบปากเปล่า
จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ
นาเสนอของนิสิต
- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา
- ประเมินจากผลงานการค้นคว้า
ด้วยตนเองของนิสิต
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1. สามารถนาทฤษฎีไปใช้
วิพากษ์นโยบายสาธารณะ
ของหน่วยงานภาครัฐในยุค
ปัจจุบัน
2. สามารถนาองค์ความรู้ด้าน นโยบายสาธารณะไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
องค์กรและการให้บริการ
สาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐ
3. สามารถบูรณาการความรู้
ด้านนโยบายสาธารณะกับ
ศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
การอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายสาธารณะของหน่วยงาน
ภาครัฐ

วิธีการวัดและประเมิน
- ประเมินจากการนาเสนอ การให้
เหตุผล และการมีส่วนร่วมของ
นิสิต

การอภิปรายและสัมมนา
- จานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอกมาให้ - การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
ความรู้และร่ว มแลกเปลี่ ยนแนวคิด คิดเห็นของนิสิต
กับนิสิต
- การแสดงความคิดเห็นของนิสิต
ตั้งอยู่บนฐานทางทฤษฎี
- การเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์
โครงงานการบูรณาการ
- ประเมินจากผลงาน

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
1. สามารถจัดการข้อโต้แย้ง
- กิจกรรมอภิปราย สัมมนาและโครงการ - การสังเกตพฤติกรรม
และปัญหาต่างๆ ทั้งใน
- มอบหมายให้นิสิตทางานกลุ่ม
- การนาเสนอผลงาน
บทบาทผู้นาและผู้ร่วมทีม - กาหนดบทบาทหน้าที่ในการทางาน - การประเมินด้วยตนเอง เพื่อน
ทางาน
กลุ่ม
ประเมินเพื่อน และประเมินโดย
ผู้สอน
2. สามารถถ่ายทอดความรู้
- การจัดสัมมนาทางวิชาการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
และเสนอแนะด้านนโยบาย - การเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
แก่บุคคลอื่นได้
3. รับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับ
- การจัดโครงการ/สัมมนา
- ประเมินจากรายงานสรุป
ผลกระทบจากนโยบายของ - การลงพื้นที่
ภาครัฐและสามารถ
วิเคราะห์เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้เทคโนโลยี
- ให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง โดย - การประเมินจากสถิติการใช้
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
อาจารย์เสนอแหล่งข้อมูลค้นคว้าทาง ฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลและการนาเสนอ
อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ฐานทรั พ ยากร - จานวนความคิดเห็น
รายงาน
ข้อมูลของห้องสมุด
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเห็น
ของนิสิตผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. สามารถนาสถิติมาใช้ใน
- สนับสนุนให้นิสิตคานึงถึงการนาสถิติ - ประเมินจากผลงานและการ
การศึกษาวิเคราะห์
มาช่วยในการวิเคราะห์
นาเสนอ
- การทาแบบทดสอบ
- ประเมินจากแบบฝึกหัด
3. สามารถสื่อสารอย่างมี
- การนาเสนอรายงาน
- การประเมินตามแบบประเมินผล
ตรรกะและนาเสนออย่างมี - การอภิปราย/สัมมนา
งาน
ลาดับขั้นตอน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิช า (Curriculum
Mapping)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบไปด้วย
3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย
(2) มีวินัย ความรับผิดชอบ เคารพระเบียบกติกาของสังคม
(3) การมีความอดกลั้นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีด้านนโยบายสาธารณะทั้งในยุคคลาสสิกและร่วมสมัย
(2) สามารถผลิตงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะได้
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีไปใช้วิพากษ์นโยบายสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐในยุคปัจจุบัน
(2) สามารถนาองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านนโยบายสาธารณะกับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นาและผู้ร่วมทีมทางาน
(2) สามารถถ่ายทอดความรู้และเสนอแนะด้านนโยบายแก่บุคคลอื่นได้
(3) รับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐและสามารถวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขได้
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการนาเสนอรายงาน
(2) สามารถนาข้อมูลเชิงสถิติมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีตรรกะและนาเสนออย่างมีลาดับขั้นตอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

รศ 501 หลักการของนโยบายสาธารณะ
รศ 502 ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยใน
บริบทสังคมโลก
503
รศ 504 สัมมนานโยบายสาธารณะ
511
รศ 512 นโยบายสาธารณะและการสื่อสารใน
สังคมประชาธิปไตย
513
รศ 514 องค์การระหว่างประเทศและนโยบายสาธารณะ
รศ 515 สัมมนาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ
521
522
523
524
525
531
532
รศ 533 นโยบายและการบริหารการเงินและการคลัง
รศ 534 องค์กรพัฒนาเอกชนกับกิจการ
สาธารณประโยชน์
รศ 535 สัมมนาการบริหารกิจการสาธารณะและ
กิจการที่ไม่หวังผลตอบแทน
รศ 541 ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
รศ 542 ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
รศ 543 การเจรจาต่อรองและการระงับข้อพิพาท
รศ 544 สัมมนานโยบายสาธารณะกับการจัดการ
ความขัดแย้ง
รศ 688 สารนิพนธ์
รศ 699 ปริญญานิพนธ์

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

1



2



3



1



2



3



1



2



3



ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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ด้านที่ 2
ความรู้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.0
B+
ดีมาก(Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
การประเมิ น ผลการสอบพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ การสอบภาษา (Language
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพ
ปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ โดยก าหนดให้ นิสิ ตประเมิน ผลการเรีย นการสอนในทุก รายวิ ช า และมี
คณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบและการตั ด สิ น ผลการเรี ย น และมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบั นอุดมศึกษาอื่น ในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจาทุกปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
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6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบประมวลความรู้ได้
6. เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
7. ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 บั ณฑิต วิทยาลั ย จั ดปฐมนิ เทศแนะนานโยบายการจัด การเรียนการสอนและบทบาทหน้า ที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจ้งเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆในหลักสูตร
1.3 ภาควิชาฯ กาหนดให้มีการสังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
1.5 มี website ของคณะเพื่อให้ข้อมูล และคาแนะนาต่างๆ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และ
นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มหาวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ท าวิ จั ย เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2) ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหรือการสัมมนา
ในระดับชาติและนานาชาติ
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3) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
4) คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
5) ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และพัฒนาหลักสูตร
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตร
1.4 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.5 มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น งานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
1.6 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
1.7 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4 ด้านดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ใ นการเชิ ญ อาจารย์ พิ เ ศษ /
วิทยากร/ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่ของคณะสังคมศาสตร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2.2 ห้องสมุด
การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะใน
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหลัก คือ สานัก
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หอสมุดกลาง และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีตารา หนังสือ พจนานุกรม สารานุกรม งานวิจัยและเอกสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษประมาณ 1,500 เล่ ม การศึก ษาจากฐานข้อ มูล ออนไลน์ เช่น ฐานข้ อมู ล
ThaiLTS, Scopus, IQ New Sclip, EBSCO HOST, Google Scholar beta, E-book และฐานข้อมูล
ปริ ญ ญานิ พนธ์ ฉบั บ เต็ ม รวมทั้ง วารสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ นโยบายสาธารณะที่ส ามารถค้น คว้า ได้ทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น Journal of Public Policy, Policy Studies, Policy
Sciences, Policy Analysis, Public Administration Review และ Theory and Decisions เป็นต้น
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังกาหนดให้ทุกรายวิชามีแหล่งสืบค้นออนไลน์เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้นิสิตผ่าน Elearning courseware เพิ่มเติมด้วย
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตารา
วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออิเลคทรอนิกส์
2. คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
3. คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ การ
เรียนการสอน
4. ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องศึกษา
ค้นคว้าสาหรับอาจารย์และนิสิต
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีสรร
หา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2553
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจาปี
และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.3.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันอื่นเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
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3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 ภาควิชาฯ กาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ก่อนการรับเข้าทางาน
4.1.2 บุ ค ลากรต้ อ งผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการสอบข้ อ เขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.2 ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้านการบริหาร
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือสาหรับนิสิต เพื่อให้คาแนะนาด้านวิชาการ ทุน
สนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
สถาบันต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ส อดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
6.2 สารวจการได้งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
6.3 เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงานทุก 5 ปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 แสดงดังตารางด้านล่าง โดยเกณฑ์การประเมินคือ มี
การดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินการที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การ
สอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างการสอน
อาจารย์ ผู้ ส อนสั ง เกตพฤติ ก รรมนิ สิ ต ที่ แ สดงถึ ง ความเข้ า ใจ สอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทากิจกรรม
แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนประกอบกับ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจ้ง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบประเมิน
มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และ
ความสอดคล้องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และ
บัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตร และ
การสารวจการได้งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินอก
ภาควิชาและสถาบัน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการปะชุม
ของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้จากการประเมินใน
ข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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