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Abstract 
 

 The Curriculum Evaluation on Bachelor Degree of Public Administration Program, 
Faculty of Humanities and Social Science Thaksin University.  Under this research project, the 
objective is to evaluate the Bachelor of Public Administration curriculum, Department of Public 
Administration, Revised Edition, BE 2560 in each aspect which consists of environmental 
assessment, process assessment together with the assessment of productivity in order to study 
the weakness problems and the guidelines for improving the Bachelor Degree of Public 
Administration Curriculum, Department of Public Administration Under the Faculty of 
Humanities and Social Sciences Thaksin University in the future to meet quality requirements 
in accordance with Thai Qualifications Framework For Higher Education in public 
administration.  This research uses a mixed method research.  For the quantitative research 
process uses questionnaires as a tool to collect data from three sample groups derived from 
simple random methods which consists of 28 graduate representatives of public administration 
program in the field of local administration, a group of 28 graduate users, and 92 
undergraduate students from the public administration program.  And this research analyzed 
data by using frequency, percentage, mean and standard deviation.  While the qualitative 
research method uses a survey data from sample groups from stakeholders The data were 
collected by using 25 specific random sampling by collecting data from semi- structured 
interviews and analyzing the content by interpreting, creating conclusions to confirm the 
findings from quantitative research.  As well as proposing the new knowledge through the 
evaluation of the Bachelor of Public Administration Program, Department of Public 
Administration. The research results can be presented as follows: 
 A group of graduates from the Bachelor of Public Administration Program have an 
opinion towards the evaluation of the Bachelor of Public Administration Program,  Department 
of Public Administration, Revised Edition, BE 2560. Overall results is at a high level (xˉ = 4.19). 
The highest mean aspect is the productivity, following  with the context and the process while 
the import factor has the lowest mean respectively.Ans representative group from graduate 
users have an opinion towards the evaluation of the Bachelor of Public Administration 
Program,  Department of Public Administration, Revised Edition, BE 2560.  Overall results is at 

a high level ( xˉ =  4. 05) .  The highest mean aspect is the productivity, following  with the 
context and the import factor while the process has the lowest mean respectively.A group of 
undergraduate students from the public administration program have an opinion towards the 
evaluation of the Bachelor of Public Administration Program,  Department of Public 
Administration, Revised Edition, BE 2560.  Overall results is at a high level ( xˉ =  4. 51) .  The 
highest mean aspect is the import factor, following with context and productivity while the 
process has the lowest mean respectively.  While the proposal for the development of 
teaching and learning in public administration program, the Department of Public 
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Administration  should adhere to the working guidelines under Thai Qualifications Framework 
For Higher Education BE 2558 in terms of the standard qualifications of Bachelor Degree in 
Public Administration (TQF1). As well as developing the strengths of public administration in a 
unique way to meet the needs of being a part of the knowledge expansion in order to solve 
social problems in the southern region with practical significance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรคร้ังน้ี เปนสวนหน่ึงของการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการบริการความรู
สูชุมชนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 
โดยเปนการสะทอนคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560ทั้ง
ระบบใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1) รวมถึงการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิตที่เปนผูมีความคิดสรางสรรค ความ
เปนมืออาชีพและความเทาทันโลกสมัยใหมอีกดวย 
 ท้ังน้ีคุณูปการอันเปนผลสะทอนจากการวิจัยเชิงประเมินคร้ังน้ี คาดหวังวาจะเปนขอเสนอแนวทาง
สําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ในปจจุบันใหมี
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสถานการณโลกท่ีเกิดจากจากปจจัยตาง ๆ ในปจจุบันน้ัน สงผล
กระทบตอโครงสรางทุกสวนของประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดและนําไปสูการปรับตัวของกลไกการพัฒนาท่ี
หลากหลาย ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดลอมและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษา อันถือไดวาเปนฐานรากท่ีสําคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลผลิตท่ีเกิดจากกระแสโลกา
ภิวัตน ดังน้ันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับจึงจําเปนตองปรับกระบวนการใหสอดคลองกับบริบท
ตามสถานการณของโลกดังกลาว โดยจําเปนตองกําหนดอัตลักษณหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีตั้งรวมท้ังการดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจการขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตรเชิงนโยบายท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเชิงบูรณาการอยางมีนัยสําคัญ จากปรากฎการณ
ดังกลาวสงผลใหสถาบัน/หนวยงานหรือองคกรขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาในมิติตาง  ๆ 
จําเปนตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานท้ังในระดับประเทศและระดับสากลอยางมี
ดุลยภาพ โดยเฉพาะสถาบันการพัฒนาบุคลากรสําคัญของประเทศ สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักประการ
หน่ึง คือการผลิตบัณฑิตโดยเปดสอนท้ังหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ซ่ึงระดับบัณฑิตศึกษา
จะมุงเนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสราง
สรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอ
เน่ือง มีคุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทุกหลักสูตรจะกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคให
สัมพันธและสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา
ของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เม่ือใชหลักสูตรไปไดระยะหน่ึง
จะตองมีการประเมิน ซ่ึงการประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาวาหลักสูตรที่ใชเม่ือดําเนินการแลว
บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไวหรือไมจากน้ันนําผลท่ีไดมาพิจารณาวามีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไมเก่ียวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใชผลการวัดในแงมุมตาง ๆ ของส่ิงที่จะประเมินตอไป 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2555) นอกจากน้ีเม่ือใชหลักสูตรไปไดระยะหน่ึงจะตองมีการประเมิน ซ่ึงการประเมิน
หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือ พิจารณาทบทวนเก่ียวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยใชผลการจัดในแงมุมตางๆ 
ของส่ิงท่ีจะประเมิน (วิชัย วงษ ใหญ, 2554) การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากผูใชหลักสูตร
จะประเมินเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามข้ันตอนของการพัฒนา
หลักสูตรแลวยังตองปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุก 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเน่ืองทุก 5 ป ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเน่ือง การประเมิน
หลักสูตรจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพของหลักสูตร (ธนภัทร มีนาและคณะ,2561)  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตภายใตการกําหนดวิสัยทัศนของการเปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย
เปนท่ียอมรับของสังคมและขับเคลื่อนเปนสวนหน่ึงของการแกไขปญหาสังคมภาคใต ซ่ึงนอกจากมุงผลิตบัณฑิต
ท่ีมีปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณแลว ยังมีวัตถุประสงคสําคัญในการ
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ดําเนินการมุงผลิตบัณฑิตที่สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงน้ีไดอยางเหมาะสม
อยูในโลกปจจุบันอยางมีความสุขดวยการจัดกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงนับเปนเงื่อนไขสําคัญของบัณฑิตรุนใหม
ควบคูกันอีกดวย ท้ังน้ีแนวคิดของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) ท่ีเนนผลการเรียนรู (Learning outcomes) 
ของผูเรียนซ่ึงเปนมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและส่ือสารใหหนวยงานรวมทั้ง
ผูเก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยมีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
เปนผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาไว 5 ดาน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2556) 
 1. ดานความรูความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวย 
ตนเองได หมายรวมถึงความรูในวิทยาการสมัยใหมและความรูจากภูมิปญญาไทย 
 2. ดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ มาใชในการคิดวิเคราะหและแกปญหา เม่ือตองเผชิญ 
กับสถานการณใหม ๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน 
 3. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
เปนกลุม มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตอสังคมรวท้ังความสามารถในการรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
 4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การมี
อิสระในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถดาน 
ภาษา การสื่อสารท้ังการพูด การเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัวและสังคม 
 ท้ังน้ีเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในระดับตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางสูงสุดท่ีระบุในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดานน้ัน หลักสูตรตางๆจึง
จําเปนตองสรางกลไกในการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมและไดรับการยอมรับตามเงื่อนไขการประเมินอันเปนการ
เฉพาะ ท้ังทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมทั้งองคความรูทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตรดวยเชนเดียวกัน ที่ถูกกําหนดใหมีมาตรวัดตามเกณฑการประเมินซ่ึงระบุไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(มคอ.1) โดยสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
อยางนอย 5 ดาน ดังน้ีโดยมีสาระสําคัญรายประเด็น ดังน้ี 
 1. มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) ไดแกการพัฒนานิสัยและ
ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม และสามารถปรับ
วิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
พ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 
 2. มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge) ไดแก การสรางความเขาใจ ความรูและหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร นอกจากน้ีการสรางความรูและเขาใจถึงความกาวหนาของ
ความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐ



3 
 

ประศาสนศาสตร รวมถึงการสรางความตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและการ
ตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 3. มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) ไดแกการสนับสนุนความสามารถใน
การคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย รวมท้ังสามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 
 4. มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) ไดแกการสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา
และสมาชิกท่ีดีของกลุม ความสามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตางและ
แสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรคและมีความคิดริเร่ิมในการ
วิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุม 
 5. มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) ไดแกการสรางทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ และสามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติข้ัน
พ้ืนฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งสามารถ
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นับเปนสาขาวิชาหน่ึงท่ี
ทําการเปดสอนภายใตสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงเร่ิมทําการเปดสอน
เม่ือ ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา โดยนับเปนหลักสูตรสืบเน่ืองจากการปรับปรุงและขยายองคความรูจากเดิมท่ี
มุงเนนขอบขายทางดานการปกครองทองถิ่น ภายใตอัตลักษณ “เปยมความรู คูคุณธรรม นําสูการปฏิบัติ 
พัฒนาทองถิ่น” สูการกําหนดแนวทางผลิตบัณฑิตให เปนผู มีป ญญาและจริยธรรมทางวิชาชีพ รัฐ
ประศาสนศาสตร อีกท้ังพัฒนาบัณฑิตใหเปนผู มีความคิดสรางสรรค (creativity) ความเปนมืออาชีพ 
(professional) และความเทาทันโลกสมัยใหม (modern world literacy) ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนดดังกลาว จึงจําเปนตองกําหนดกลไกการประเมินเพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน ซ่ึงจะไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมประเทศชาติตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนรายดาน ประกอบดวย  
  1.1 การประเมินดานสภาวะแวดลอม  
  1.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา  
  1.3 การประเมินดานกระบวนการ 
  1.4 การประเมินดานผลผลิต  
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 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคตใหมีคุณภาพบรรลุ
ขอกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สรางมาตฐานการประเมินตัวชี้วัดของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และแผนยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 20 ป (พ.ศ. 2560 – 
2579) รวมทั้งนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวของของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 2. ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคตใหสอดคลองและบรรลุขอกําหนดคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 3. ใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคต ท่ีสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาพรอมยกระดับการจัด
การศึกษาดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรในพ้ืนท่ีใหบริการจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ” คร้ังน้ี เปนการประเมินหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ป พ.ศ.2560 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ซ่ึงเร่ิมทําการปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
เม่ือภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 น้ัน ดังกลาวผูวิจัยเลือกใชการประเมินรูปแบบ CIPP Model ของ 
Stufflebem (1971) โดยกําหนดขอบเขตพ้ืนฐานสําคัญรายประเด็น ประกอบดวย 
 
 1.4.1 ขอบเขตการวิจัยดานเน้ือหา ใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเคร่ืองมือ CIPP Model 
ประกอบดวย 
 1) การประเมินดานบริบท หรือ Context Evaluation (C) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากวัตถุประสงค 
เน้ือหารายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับ
ปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา หรือ Input Evaluation (I) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่สําคัญ เชน สื่อการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 3) การประเมินดานกระบวนการ หรือ Process Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจาก
โครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 4) การประเมินดานผลผลิต หรือ Product Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากคุณภาพ/
ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
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 1.4.2 ขอบเขตการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง เน่ืองดวยหลักสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 น้ัน ไดทําการเปดสอนระยะเวลาเพียง 3 ป ดังน้ัน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการประเมินอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือสะทอนขอมูลการประเมินอยางครอบคลุม
น้ัน การวิจัยคร้ังน้ีจึงใชเกณฑการคัดเลือกจํานวนกลุมผูใหขอมูลซ่ึงสะทอนความสัมพันธระหวางการกําหนด
ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
 1.4.2.1 ประชากร รวม 249 คน ไดแก 
  1. ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารยผูสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 จํานวน 9 คน 
  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 60 คน 
  3. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงประกอบดวย  
จํานวน 60 หนวยงาน 
  4. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป 
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2560-2562 จํานวน 120 คน 
 
 1.4.2.2 กลุมตัวอยาง รวม 163 คน ไดแก 
  1. ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารยผูสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 ใชวิธีการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 15 คน 
  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 28 คน 
  3. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 28 หนวยงาน 
  4. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปการศึกษา 2560-2562 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุม
ตัวอยาง 92 คน  
 1.4.3 ขอบเขตการวิจัยดานระยะเวลา โดยเร่ิมดําเนินการประเมินหลักสูตรดวยกระบวนการวิจัย
ต้ังแต 17 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 แตอยางไรก็ตามเน่ืองดวยขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 ซ่ึงเร่ิมทําการเปดสอนตังแตภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 รวมระยะเวลาเพียง 3 ปน้ัน สงผลใหกระบวนการวิจัยเพ่ือการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อาจไมสามารถสะทอนปจจัยชี้วัดในภาพรวมไดครบถวนทุกรายวิชาตามโครงสรางท่ีกําหนด ดังน้ันเพ่ือใหผล
การวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณที่สุด จึงกําหนดขอบขายรายวิชาในโครงสราง
หลักสูตรท่ีเอ้ือตอขอบเขตระยะเวลาการวิจัยคร้ังน้ีเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.5.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.
2560 หมายถึง กระบวนการผลิตสรางนักรัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น ป พ.ศ.2556 โดยมีองคความรูครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 อัน
ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานการเรียนรูดานความรู มาตรฐานการ
เรียนรูดานทักษะทางปญญา มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
รวมถึงมาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.5.2 การประเมินหลักสูตร หมายถึง กลไกวิเคราะหผลิตภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.
2560 ดวยกระบวนการวิจัยโดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model อันสะทอนถึงสาระสําคัญรายดาน ดังน้ี 
  1) การประเมินดานบริบท หรือ Context Evaluation (C) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจาก
วัตถุประสงค เน้ือหารายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
  2) การประเมินดานปจจัยนําเขา หรือ Input Evaluation (I) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจาก
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สําคัญ เชน ส่ือการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
  3) การประเมินดานกระบวนการ หรือ Process Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมิน
จากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
  4) การประเมินดานผลผลิต หรือ Product Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจาก
คุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 
 1.5.3 คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายถึง หนวยสถาบันการศึกษา
ท่ีตั้งในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซ่ึงไดทําการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 โดยไดเร่ิมรับนิสิตเขาศึกษาในปการศึกษา 2560 อันเปนตนสังกัดของผูวิจัย
ในฐานะของผูใชและผูบริหารระดับหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐานการจัดการการศึกษา โดยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของกลไกการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาในอาเซียน หรือ AUN Quality Assurance (AUN-QA) ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป 
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บทท่ี 2 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การสํารวจองคความรู พ้ืนฐานสูการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี 
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนองคประกอบอันสําคัญย่ิงอยางหน่ึงของการจัดการศึกษาทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษา 
หลักสูตรตองผานกระบวนการพัฒนาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพจริงและใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนความตองการของประเทศและประชาคมโลกเพราะมุงเนนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีขยายตัวอยางกาวกระโดดซ่ึงสถาบันการศึกษาจะตองใสใจในการพัฒนา ปรับปรุงและทําการ
วิจัยเพ่ือใหหลักสูตรตอบโจทยสถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (รัตนศิริ เข็มราชและคณะ, 2558) ซ่ึงสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 ตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาง ๆ ซ่ึงคุณลักษณะน้ีจะเปนตัวกําหนดหลักสูตรและการสอน 
ตามท่ีวิชัย วงษใหญ (2554, หนา 3-4) ไดกลาวไวดังน้ี 
 1. มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและสารสนเทศสามารถเลือกรับ
และปฏิเสธและอธิบายไดวาจะหาประโยชนอะไรไดจากขอมูลสารสนเทศและเปนผูสรางโลกทัศน 
 2. มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3. มีคานิยมและใชขอมูลเปนฐานคิดในการตัดสินใจและอธิบายไดวาตัดสินใจ เพ่ืออะไรและเพราะ
อะไร มีความเขาใจ ยอมรับความแตกตางลักษณะของวัฒนธรรม 
 4. เปนบุคคลใฝรู สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะหคิดอยางเปนระบบ 
 5. เปนบุคคลท่ีเต็มใจรวมแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมดวยสันติวิธีและเขารวมกิจกรรมทางการ
เมืองและปกปองสิทธิมนุษยชน 
 6. สามารถจัดการสถานการณ ควบคุมความเครียด รวมท้ังปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดี 
 ท้ังน้ีเม่ือสังคมตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกลาว สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะพัฒนาบัณฑิตใหมี
ความรูความสามารถตามวิชาชีพแลว ยังตองคํานึงถึงคุณลักษณะที่สังคมตองการอีกดวยหลักสูตรจึงเปนหัวใจ
สําคัญของการศึกษา เปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษา เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงและ
เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 นิยามท่ัวไปของหลักสูตร 
 การนิยาม “หลักสูตร หรือ Curriculum” จากคําจํากัดความของนักวิชาการดานการศึกษา สามารถ
ประมวลสาระสําคัญพอสังเขปไดดังน้ี  
 Beane & others (1986:34-35) ไดกําหนดความหมายของหลักสูตรไวโดยใชเกณฑการพิจารณา
ความเปนรูปธรรม (Concrete) ไปสูนามธรรม (Abstract) ซ่ึงใหความสําคัญกับการยึดหนวยสถาบันท่ีมี
บทบาทจัดการศึกษาเปนการเฉพาะและสะทอนกลไกของโรงเรียนเปนศูนยกลาง (School - centered) ไปสู
การยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner - centered) สูการนิยามความหมายโดยสรุปดังน้ี 
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 1. หลักสูตร คือ ผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกระบวนการจัดการศึกษา (Curriculum as product) 
 2. หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา (Curriculum as program) 
 3. หลักสูตร คือ การเรียนรูท่ีกําหนดไวอยางมีความหมาย (Curriculum as intended learning) 
 4. หลักสูตร คือ ประสบการณของผูเรียน (Curriculum as experience of the learner) 
 ขณะท่ี Oliva (1992:8–9) ไดใหนิยามความหมายของหลักสูตรโดยแบงเปนประเด็น ดังน้ี 
           1. การใหนิยามโดยยึดจุดประสงค (Purpose) หลักสูตรอันมีภาระหนาท่ีที่จะทําใหผูเรียนควรจะเปน
อยางไรหรือมีลักษณะอยางไร หลักสูตรแนวคิดน้ีจึงมีความหมายในลักษณะท่ีเปนวิธีการท่ีนําไปสูความสําเร็จ
ตามจุดประสงคหรือจุดมุงหมาย เชน หลักสูตร คือการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสูการพัฒนาทักษะการคิด
ของผูเรียน เปนตน 
 2. การใหนิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดลอม (Contexts) นิยามหลักสูตรในลักษณะน้ีเปนการ
อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตร ซ่ึงแลวแตวาเน้ือหาสาระของหลักสูตรมีลักษณะเปนอยางไร เชน  
หลักสูตรท่ียึดเน้ือหาวิชาหรือหลักสูตรท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางหลักสูตรเพ่ือการปฏิรูปสังคม เปนตน 
 3. การใหนิยามโดยยึดวิธีดําเนินการหรือยุทธศาสตร (Strategies) เปนการใหนิยามหลักสูตรในเชิง
วิธีดําเนินการที่เปนกระบวนการ ยุทธศาสตรหรือเทคนิควิธีการที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตร  
คือกระบวนการแกปญหา, หลักสูตร คือการทํางานกลุม, หลักสูตร คือการเรียนรูรายบุคคล, หลักสูตร คือ  
โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
 นอกเหนือจากการนิยามความหมายของหลักสูตรแลว การพิจารณาถึงองคประกอบของหลักสูตร 
นับเปนกลไกสําคัญอีกประการของการนําเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวของ ซ่ึงธํารง บัวศรี (2532 : 8) ไดเสนอแนวคิด
เก่ียวกับองคประกอบของหลักสูตรน้ัน ประกอบดวย 
 1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งที่รัฐตองการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
 2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแกผู เ รียน
หลังจากการเรียนจบหลักสูตร 
 3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ีแสดง
การแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 
 4. จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากท่ีได
เรียนวิชาน้ันไปแลว 
 5. เน้ือหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่ตองการให
มี รวมทั้งประสบการณท่ีตองการใหไดรับ 
 6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเน้ือหาท่ีกําหนดไว 
 7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
 8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตร 
 9. วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media)
หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ังอุปกรณโสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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 ขณะเ ดียว กันองค ความรูทั่ ว ไป เ ก่ียว กับการ พัฒนาหลักสูตรภายใต เ ง่ื อนไขสํ า คัญของ
กระบวนการพัฒนาการศึกษาของชาติน้ัน กลาวไดวาเปนหัวใจสําคัญเพ่ือใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถใชเปนเคร่ืองมือท่ีดีในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศตามจุดมุงหมาย (สุนีย ภูพันธุ, 2546:174) 
จําเปนตองมีการดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเน่ืองกันไป ซ่ึงเร่ิมจากการวางจุดมุงหมายในการ
ดําเนินงานน้ีจะตองคํานึงถึงจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรวาจะเร่ิมตนท่ีใดกอน และ
ดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานตางๆทางดานหลักสูตรตาง ๆ ที่ไดสรางข้ึนมา
ใหมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหลักสูตรเดิมตองคํานึงถึงการดําเนินงาน วิธีการตาง ๆ รวมท้ังหลักการและ
แนวปฏิบัติเพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจะตอง มีการฝกอบรมครูประจําการให
เขาใจในหลักสูตรใหม รวมท้ังทักษะในดานตางๆ และตองคํานึงถึงประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและ
ทัศนคติของนักเรียนดวย ตองไดรับความรวมมือและการประสานงานอยางดีจากเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใน
ทางดานหลักสูตรทุกๆดาน และตองมีผูนําท่ีชํานาญมีความสามารถในหนาท่ีการงานเปนอยางดีขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการตอเน่ืองต้ังแตการจัดทําหลักสูตรฉบับรางทดลองใชจัดทํา
หลักสูตรฉบับจริง ดําเนินการใชหาแนวทางท่ีดีในการใชปรับปรุงกระบวนการใชและปรับปรุงตัวหลักสูตรซ่ึง
อาจจะตองหมุนเวียนกระทําซํ้า ต้ังแตข้ันดําเนินการ การใชอีกหลายคร้ังหลายหนตอเน่ืองกันไปจนกวาจะ
เปลี่ยนหลักสูตรทั้งหมดใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม งานพัฒนาหลักสูตรแบงออกเปนข้ันตอน
ใหญ ๆ 4 ข้ัน ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ขอมูลท่ีสําคัญ คือความจําเปนและความตองการของสังคมท่ีมีตอการจัด
การศึกษาประเภทและระดับน้ัน ๆ ปรัชญาการศึกษาก็ทําใหสามารถเตรียมการสรางหลักสูตรไดเหมาะสม
แนวคิดทางจิตวิทยาจะชวยนําทางใหจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตร จากการประมวลความรูโดยใชขอมูลจากขั้นท่ีแลว 
ผนวกกับความรูความคิดของผูเชี่ยวชาญเน้ือหาวิชานักทฤษฎีการสอนจะเปนท่ีมาของหลักการ จุดหมายและ
โครงสรางเน้ือหาวิชารวมท้ังลักษณะของการจัดประสบการณการเรียนการสอน โดยส่ิงท่ีควรคํานึงถึงคือ
องคประกอบของการใชหลักสูตรอันไดแก ความเขาใจและการยอมรับของผูบริหารการศึกษาความพรอมของ
หนวยงานสนับสนุนท้ังทางดานการเงินจะชวยทําใหทราบสภาพความพรอมและแกปญหาไดลวงหนา 
 ขั้นท่ี 3 ข้ันดําเนินการใชหลักสูตร ในระหวางที่หลักสูตรกําลังใชอยูและยังไมครบถวนตามกําหนดเวลา 
การประเมินผลการใชหลักสูตรจะชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการใชหลักสูตรอันเปนแนวทาง
ใหรีบปรับปรุงแกไขกระบวนการใช ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลของการใชหลักสูตร การประเมินผลรวบยอดจะจัดทําเม่ือหลักสูตรใชไป
ครบถวนตามกําหนดเวลาซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลวาหลักสูตรสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนตรงตามเปาประสงคของหลักสูตรหรือไม ควรจะแกไขจุดหมายของหลักสูตรอยางไรหรือควรหาทาง
ปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรหรือไม 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไดดังน้ี 
 1. การกําหนดความมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรแตละหลักสูตรจึงตองมีความมุงหมายท่ีแสดง
ถึงเอกลักษณและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไปดวย ซ่ึงความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับควร
สอดคลองและเสริมความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ 
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 2. การจัดเน้ือหาวิชาและประสบการณ โดยเม่ือไดกําหนดแลววาความมุงหมายของหลักสูตรมี
อะไรบาง สิ่งตอไปก็คือการเลือกเน้ือหาใหเหมาะสมกับนักเรียนและลําดับกอนหลังในการเรียนการสอนเพ่ือ
นําไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 3. การนําเอาหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ืออํานวยใหครูและนักเรียน
สามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 4. การประเมินผลหลักสูตร เปนการพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรที่นําไปใชวาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับผูเรียนมากนอยเพียงใดและนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม 
 5. การปรับปรุงหลักสูตร โดยการนําผลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 
และนําไปใชตอไปหรือตัดสินใจตอหลักสูตร 
 ท้ังน้ีเม่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับการจัดทําหลักสูตรขางตนแลว เงื่อนไขสําคัญอีก
ประการคือการพิจารณาคุณสมบัติของหลักสูตรซ่ึงสามารถนําไปสูการประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาให เปน
รูปธรรมน้ัน จําเปนตองสังเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนจากปจจัยบางประการอีกดวย ซ่ึงแนวคิดที่สะทอนถึง
คุณลักษณะของหลักสูตรท่ีดีตามแนวคิดของ Saylor and Alexander (1974 อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535 : 
36–37) ไดพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ดังน้ี 
 1. เน้ือหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลุมขอมูลท่ีไดมาจากนักเรียน สังคมกระบวนการเรียนและ
ความรูท่ีควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไมอยางไร 
 2. จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจนและเปนท่ีเขาใจกับผูเก่ียวของหรือไมจุดมุงหมายมีความ
กวางขวางและมีความสมดุลพอที่จะขยายตัดตอเพ่ิมเติมจุดมุงหมายตามที่ตองการหรือไม 
 3. กระบวนการเรียน ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระท่ีจะพัฒนาตามความสามารถความสนใจ 
ตามแนวทางของตนเองไดหรือไม 
 4. นักเรียนและครูมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับแผนการเรียนตางๆ ในหลักสูตรหรือไมนักเรียนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนการเรียนน้ันๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม ผูเรียนมีความเขาใจในเหตุผลและยอมรับส่ิงท่ี
โรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม 
 5. กลุมจุดมุงหมายท่ีสําคัญๆ มีความสอดคลองกับโอกาสท่ีจะเรียนในแตละกลุม เพ่ือบรรลุถึง
จุดมุงหมายน้ันๆ หรือไม มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับโอกาสที่จะเรียนวามีชองวางหรือ
มีการเหล่ือมล้ํากันหรือไม รวมท้ังโอกาสในการเลือกทางเรียนจะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร 
 6. ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมาย โอกาสในการเลือกทางเรียนที่เก่ียวของมีรูปแบบ
หรือกระสวนที่แสดงใหเห็นความต้ังใจที่จะใหเกิดข้ึนมากหรือนอยอยางไรกระสวนหรือรูปแบบน้ันๆ มีความ
เหมาะสมและคลองตัวท่ีจะนําไปใชไดอยางจริงจังหรือไม อยางไร 
 7. แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม มีแผนการที่สรางข้ึนจากภายนอก
โรงเรียนและไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม โอกาสทางการเรียนตาง ๆไดรับการวางแผนให
คุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร 
 8. ความตองการท่ีเปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาไวอยางสมดุลหรือไม 
 9. แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไมและแผนน้ันสอดคลองสัมพันธกับการ
เรียนกรสอน การวัดผล ตลอดทั้งจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนท่ีกําหนดไวหรือไม 
 10. กลุมท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการน้ันเปนตัวแทนของบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน นักเรียนผูปกครอง 
ประชาชนโดยสวนรวมและกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม 



11 
 

 11. แผนการตางๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกับจากนักเรียนหรือกลุมชนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
เปนแนวทางที่จะปรับปรุงแผนน้ันๆ หรือไมอยางไร 
 12. แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและช้ีแจงจนเปนท่ีเขาใจของ
นักเรียน ผูปกครองและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของไดหรือไม 
 13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลที่จะรับผิดชอบในการ
พิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลท่ีเก่ียวของหรือไม มีขอบเขตหรือสายงานที่ทําหนาที่ติดตอ
ประสานงานกับกลุมบุคคลท่ีจะแกปญหาน้ัน ๆ ไดอยางจริงจังหรือไมการพิจารณา รวบรวม รายงาน เพ่ือ
แกปญหาและพัฒนาน้ันเปนไปอยางมีระบบหรือไม 
 14. แผนงานน้ันๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนอยางกวางขวาง
ท่ัวถึงและเปนประโยชนหรือไม 
 15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพ่ือใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามโอกาส 
วิธีการเรียนการสอน ตลอดท้ังการรับฟงความคิดเห็นของครูและนักเรียนเพ่ือการพัฒนาใหดีท่ีสุดหรือไม 
 จากการสํารวจแนวคิดเก่ียวกับบริบทท่ัวไปของหลักสูตร สามารถสรุปไดวา “หลักสูตร” นับเปน
แนวทางที่สําคัญตอกระบวนการสงเสริมการเรียนรูที่จัดใหกับผูเรียนอยางเปนระบบจากเงื่อนไขปจจัยแวดลอม
ตาง ๆ สูการกําหนดรายละเอียดข้ันพ้ืนฐานอยางเหมาะสม เชน เน้ือหารายวิชาท่ีสัมพันธกับโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวนของหนวยการผลิตท่ีสอดคลองกับผลลัพธเชิงคุณภาพรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีตอการ
สนับสนุนหลักสูตรใหเกิดประสิทธิผล เปนตน อยางไรก็ตามการกําหนดแนวทางดําเนินการของหลักสูตรให
บรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังน้ัน ผูมีสวนเก่ียวของจําตองแสวงหาเคร่ืองมือเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรซ่ึงสามารถรองรับ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใตรูปแบบการประเมินอยางหลากหลายอีกดวย 
 
 2.1.2 ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร 
 จากนิยามท่ัวไปดังกลาวสะทอนวา “หลักสูตร” มีความสําคัญเปรียบเสมือนวิธีการ (mean) ท่ีนําไปสู
การกําหนดรูปแบบดําเนินการ/จัดกระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย (object) ซ่ึงจําเปนตองใหมี
ความสอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ อันมีผลตอการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรอยูเสมอ ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมจึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางหรือ
วิธีการประเมินโดยเชื่อมโยงกับเงื่อนไขตางๆ ซ่ึงสัมพันธกับการอธิบายคุณภาพของหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญ 
 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีจึงสํารวจเน้ือหาท่ีเก่ียวโยงกับการประเมินหลักสูตร ซ่ึงจากการศึกษาของมาเรียม 
นิลพันธุ (2553:30) นิยามการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ไวหมายถึงกิจกรรมท่ีเปน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร มาวิเคราะหขอเท็จจริงถึงระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงค
หลักสูตรเก่ียวกับผูเรียนมีความรูความเขาใจทักษะความสามารถ สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ 
รวมท้ังความสามารถในการนําความรูความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ สมรรถนะ จากการเรียน
การสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง ความผิดพลาด ปญหาอุปสรรค ผลกระทบตอหลักสูตร ในอันท่ีจะนําไป
หาแนวทางเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงาน การปรับปรุงการดําเนินหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป หรือ
ยกเลิกหลักสูตร การประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ การจัดทําทดลองใชและผล
ของการใชหลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณคาและคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร เชนเดียวกับการศึกษา
ของ Stufflebeam et al. (1971) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึง
กระบวนการหา/เก็บขอมูลกิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบขายของการสอนซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจการ
วางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใหดีข้ึนและเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกวาเดิม 
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 อยางไรก็ตามการประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายพ้ืนฐานสําคัญดังน้ี (ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, 2539:192) 
 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆของหลักสูตร 
 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแลและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีกหรือควรยกเลิกการใชหลักสูตร
เพียงบางสวนหรือยกเลิกท้ังหมด 
 4. เพ่ือตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวหรือไมอยางไร 
 นอกเหนือจากการกําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจนแลว การประเมินหลักสูตรควรมีการดําเนินเปนระยะ ๆ 
เน่ืองจากขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน เชน 
อาจมีสาเหตุมาจากตอนจัดทําหรือยกรางหลักสูตรซ่ึงทําใหตัวหลักสูตรไมมีคุณภาพที่ดีหรือไมสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของผูเรียนและสังคมท่ีเปล่ียนไปหรืออาจมีสาเหตุมาจากตอนนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตรที่ดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพ่ือลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นโดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 ระยะ (สุนีย 
ภูพันธุ, 2546 : 252) ไดแก 
 ระยะท่ี 1 การประเมินหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใช  
 ในชวงระหวางท่ีมีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรอาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกข้ันตอนของการ
จัดทํา นับแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนเม่ือสรางหลักสูตร
ฉบับรางเสร็จแลวกอนจะนําหลักสูตรไปใชจริง จึงควรมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับราง
และองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในระยะน้ีตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
ทางดานพัฒนาหลักสูตรทางดานเน้ือหาทางดานวิชาชีพครูทางดานการวัดผล เปนตน 
 ระยะท่ี 2 การประเมินหลักสูตรระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร  
 ในขณะที่มีการดําเนินการใชหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถ
นําไปใชไดดีเพียงใด จะไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการใชหลักสูตรในดานการบริหาร
การจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแลและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ระยะท่ี 3 การประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตร หลังจากท่ีมีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหน่ึงหรือ
ครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ซ่ึงไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆ
ของหลักสูตร ทั้งหมด คือเอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใชหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร การนิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรที่จัดทํา 
ขึ้นน้ันควรจะดําเนินการใชตอไปหรือควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนหรือควรจะยกเลิกเปนตน 
 ท้ังน้ีวิชัย วงษใหญ (2546) และ Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation 
(อางถึงในรุจิร ภูสาระ, 2546:150-152) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาผลการประเมินหลักสูตรจะมีความ
เชื่อถือเพียงใดน้ันอยูที่เกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสิน การประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรเลือกใชไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประเมินตามเกณฑท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอมูลทําใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคท่ีประเมินผลของการประเมินตรงตามปรากฏการณเปนตัวแทน
ภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง 
 2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรท่ีสามารถนําไป
อางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเก่ียวกับเร่ืองเวลา ส่ิงแวดลอมและบุคคลที่มีความคลายคลึงกับกลุมที่ประเมิน 
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 3. ความเช่ือถือได (Reliability) หมายถึง ความคงท่ีของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการใชเคร่ืองมือวัด
หลายอยาง ผูประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือวัดหรืออาจจะทําการวัดหลายคร้ัง 
หรือวัดคร้ังเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตางๆ เพ่ือตรวจสอบความคงที่ของคําตอบเร่ืองน้ี ผูประเมินหลักสูตร
ตองเขาไปเก่ียวของกับการวัดคอนขางมาก มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
 4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลที่ไดจากการวัดตรงกัน
มากนอยเพียงไร ผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัดสินใจแปลผลตรงกับบุคคลท่ีรวมประเมินดวย 
ความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดข้ึน 
 5. ความสอดคลองสัมพันธ (Relevance) หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการประเมินความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจนจะชวยใหผูประเมินมี
ความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอไดทํากิจกรรมการประเมินสอดคลองกับ
ประเด็นท่ีสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
 6. ความสําคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลักสูตรท่ีจะ
ประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากันเพราะการประเมินหลักสูตร
บางคร้ังตองทําการประเมินท่ีมีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวมขอมูลถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญ
ขององคประกอบหลักสูตรท่ีจะประเมินจะทําใหการเก็บขอมูลในเร่ืองเดียวกันจํานวนมาก ผูประเมินหลักสูตร
จะตองถือเปนความรับผิดชอบที่จะตองจัดลําดับความสําคัญใหกับขอมูลท่ีจะไปเก็บรวบรวม 
 7. ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินท่ีจะเอ้ืออํานวย
ใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบและไมควรหยิบยกวิธีการประเมิน
เพียงอยางใดอยางหน่ึงมาใชในการประเมินหลักสูตร 
 8. ความเช่ือถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูท่ีตองการใชผลการประเมินมีความเชื่อถือใน
ผูประเมินและยอมรับขอมูลจากผลการประเมินไดมากนอยเพียงใด เพราะความสัมพันธของผูประเมินหลักสูตร
กับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมินหลักสูตรมาก 
 9. เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาที่ตองการหรือไม การใช
เวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดท่ีจะตองใชเวลาอาจทําให
พลาดโอกาสที่จะใชผลการประเมินซ่ึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใชหลักสูตร 
 10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนําผลการประเมินหลักสูตรไป
ใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรจะตองกําหนดกลุม
เปาหมายที่จะนําเสนอใหถูกตองและใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะท่ีแตกตางกัน 
 11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเม่ือการประเมินเสร็จ
เรียบรอย ทางเลือกน้ันอาจจะเก่ียวของกับผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนท่ีไดรับจากการประเมินหลักสูตรคร้ัง
น้ี การดําเนินการประเมินสวนมากจะพบขอจํากัดตางๆ ผูประเมินหลักสูตรตองมีความตระหนักและรับผิดชอบ
ตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก 
 นอกจากการพิจารณาความสําคัญของเงื่อนไข จุดมุงหมายอันเปนสาระสําคัญของกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรแลว การกําหนดข้ันตอนกาประเมินยังถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการ ซ่ึง ไชยยศ ไพวิทยศิริ
ธรรม (2550:175-191) ไดเสนอขั้นตอนการประเมินหลักสูตร แบงเปน 5 ข้ันตอน โดยสามารถสรุปไดดังน้ี  
 1. การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร 
  1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทางรวมท้ังหลักการในการประเมินหลักสูตร 
  1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร 
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  1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร 
 2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
  2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร 
 3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร 
  3.1 การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินหลักสูตร 
  3.2 การกําหนดกลุมผูใหขอมูล 
  3.3 การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน 
  3.4 การเก็บรวบรวบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร 
 5. การรับรองผลการประเมินหลักสูตร 
 จากข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรท่ีกลาวมาสามารถสรุปขั้นตอนการประเมินหลักสูตรไดดังน้ี 
 1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายในการประเมินเปน
ขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตองกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใดดวยวัตถุประสงคอยางไร เชน ตองการ
ประเมินเอกสารหลักสูตรเพ่ือดูวาเอกสารหลักสูตรถูกตองสมบูรณสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
แคไหน หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไปใชในเร่ืองอะไร แคไหนหรือการนําหลักสูตรไปใชทั้งหมด หรือ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินท่ีชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี 
เคร่ืองมือและขั้นตอนในการประเมินไดอยางถูกตอง และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดผล ถูกตองเปนท่ีเช่ือถือได 
 2. ข้ันกําหนดหลักเกณฑวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการประเมิน
เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําไปสูเปาหมายของการประเมินเกณฑการประเมินเปนเคร่ืองบงชี้คุณภาพของ
หลักสูตรท่ีถูกประเมิน การกําหนดวิธีการจะทําใหสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนอยางราบร่ืน 
 3. ขั้นการสรางเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหรือเคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญท่ีจะมีผลทําใหการประเมินน้ันนาเช่ือถื อมากนอยแคไหน 
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหรือเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายอยาง ซ่ึงผู
ประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได และมีความเท่ียงตรงสูง 
 4. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันการรวบรวมขอมูลน้ันผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูลตามขอบเขต
และระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ในบางคร้ังถาจําเปนตองอาศัยผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูลควรพิจารณาผูท่ีจะมาทํา
หนาที่เก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความเหมาะสม เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมีสวนชวยใหขอมูลท่ีรวบรวมไดมีความ
เที่ยงตรงและนาเช่ือถือ 
 5. ขั้นวิเคราะหขอมูล ในข้ันน้ีผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการการจัดระบบขอมูลพิจารณาเลือกใชสถิติ
ในการใชขอมูลท่ีเหมาะสมแลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลาน้ันโดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
 6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในข้ันน้ีผูประเมินจะสรุปและรายงานผล
จากการวิเคราะหขอมูลในข้ันตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวาควรจะเปนรูปแบบใด 
และการรายงานผลจะจะมุงเสนอขอมูลท่ีบงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม เพียงใด มีสวนใดบางที่ควร
แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเปนตน 
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 ลักษณะการประเมินหลักสูตรน้ัน สามารถจําแนกไดตามแนวคิดของการประเมินหลักๆ 4 แนวทาง 
ดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553, หนา 4-5) 
 1) การประเมินความกาวหนา หรือการประเมินสรุปรวม (Formative V.S.Summative evaluation)
เปนการประเมินในขณะดําเนินการใชหลักสูตรหรือเปนการประเมินระหวางทาง เพ่ือใหไดสารสนเทศสําหรับ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารและการใชหลักสูตร สวนการประเมินสรุปรวม (Summative evaluation) เปน
การประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตร หรือการประเมินเม่ือครบวงจรของหลักสูตร เพ่ือใหไดสารสนเทศสําหรับ
ตัดสินผลสําเร็จของหลักสูตร 
 2) การประเมินอยางไมเปนทางการ หรือการประเมินอยางเปนทางการ (Informal V.S. Formal 
evaluation) การประเมินอยางไมเปนทางการ (Informal evaluation) เปนการประเมินท่ีไมมีแบบแผนท่ี
เครงครัด การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวก อยางงาย ๆ เชน การพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ 
สอบถามอยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวิเคราะหท่ีชัดเจน ขอสรุปมักเกิดข้ึนตามความรูสึกหรือความ
คิดเห็นสวนตัว สวนการประเมินอยางเปนทางการ (Formal evaluation) เปนการประเมินท่ีมีระเบียบแบบ
แผน มีวัตถุประสงคการสรางเคร่ืองมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลตามเกณฑหรือ
มาตรฐานและการรายงานดวยลายลักษณอักษร 
 3) การประเมินผลท้ังหมดหรือการประเมินตามจุด มุ งหมาย (Goal- free V.S.Goalbased 
evaluation) การประเมินผลท้ังหมด (Goal-free evaluation) เปนการประเมินที่ครอบคลุมผลที่เกิดข้ึนจริง
ท้ังหมด (Total effects) ซ่ึงประกอบดวยผลทางตรง และผลทางออม หรือผลกระทบโดยไมไดยึดติดกับ
จุดมุงหมายเดิมของหลักสูตร สวนการประเมินผลตามจุดมุงหมาย (Goal – based evaluation) เปนการ
ประเมินผลตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร วาผลผลิตท่ีไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
หรือไม เพียงใด 
 4) การประเมินโดยผูประเมินภายนอกกับการประเมินโดยผูประเมินภายใน (External vs. Internal 
evaluator) การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External evaluator) เปนการประเมินโดยใชผูประเมินท่ี
เปนบุคคลภายนอก ซ่ึงไมไดอยูภายในสังกัดของหนวยงานหรือสถาบันน้ันสวนใหญเปนนักประเมินที่เช่ียวชาญ
จากภายนอกท่ีเปนกลาง สวนการประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal evaluator) เปนการประเมินโดยใช
ผูประเมินที่เปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงาน หรือสถาบันน้ัน ซ่ึงเปนผูประเมินที่อยูใกลชิดและเห็น
กระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด 
 ท้ังน้ีการสํารวจองคความรูพ้ืนฐานทั่วไปเก่ียวกับ “หลักสูตร” รวมถึงความสําคัญของ “การประเมิน
หลักสูตร” จากแนวคิดท่ีเก่ียวของขางตนแลว สามารถนําไปสูการกําหนดรูปแบบการดําเนินการวิเคราะห
เคร่ืองมือท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในคร้ังน้ีจากขอเสนอ
ของนักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินที่หลากหลาย เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร 
(Tyler) นับเปนผูที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดวาการประเมินหลักสูตรเปนการ
เปรียบเทียบวาพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีไดต้ังไวหรือไม โดยการศึกษา
รายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 สวนท่ีสําคัญ ไดแก  
 1. จุดมุงหมายทางการศึกษา  
 2. ประสบการณการเรียนรู  
 3. การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเรียน  
 ท้ังน้ีการเช่ือมโยงองคประกอบดังกลาวของไทเลอร สามารถแสดงไดดังภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการประเมินโดยพิจารณาองคประกอบทางการศึกษาของ Ralph W. Tyler 

(ท่ีมา : มาเรียม นิลพันธุ, 2555:36) 
 
 อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการกําหนดเกณฑการประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาองคประกอบทาง
การศึกษาตามแนวคิดของ Ralph W. Tyler ดังรายละเอียดขางตนแลว การประเมินหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
บริบทการดําเนินงานการจัดการศึกษาสวนใหญไดถูกนํามาประยุกตเปนเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปสูการ
อธิบายขอบขายการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิท่ีเช่ือมโยงกับแนวทางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีน้ัน จะเลือกใชรูปแบบการ
ประเมินของสตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซ่ึงจะกลาวละเอียดในหัวขอถัดไป 
 
2.1.3 การประเมินหลักสูตรดวยรูปแบบ CIPP ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Shufflebeam) 
 การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังน้ีเลือกใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยรูปแบบ CIPP ตาม
แนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Shufflebeam) เปนฐานสําคัญในการวิเคราะหค ร้ัง น้ี ซ่ึงนอกจากพิจารณา
ความสําคัญของการประเมินโดยพิจารณาองคประกอบทางการศึกษาของ Ralph W. Tyler แลว ยังคํานึงถึง
บริบทท่ัวไปเก่ียวกับสภาพแวดลอม บุคลากรรวมถึงปจจัยอ่ืนประกอบการพิจารณาการกําหนดรูปแบบการวิจัย
คร้ังน้ีดวย ซ่ึงจะชวยผูบริหารหลักสูตรสามารถใชในตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนหลักสูตร รวมถึงใชในการ
ตัดสินใจทบทวนหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทการดําเ นินงานที่หลากหลายมากข้ึน ดังน้ันเพ่ือให
กระบวนการวิจัยประเมินหลักสูตรในคร้ังน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด จึงเลือกใชรูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ซ่ึงสรุปรวบยอดจากสาระสําคัญทางทฤษฎีไดดังน้ี 
 สตัฟเฟลบีม (Danie L. Stufflebeam) ไดอธิบายความหมายของการประเมินผลทางการศึกษาเอาไว
วาเปนกระบวนการบรรยายการหาขอมูลและการใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือก ฉะน้ันรูปแบบการ
ประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม จึงเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมแกการชวยตัดสินใจเพ่ือหาทาง
เลือกท่ีดีท่ีสุดตามปกติสถานการณในการตัดสินใจ (Decision Settings) ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประกอบดวยมิติท่ี
สําคัญอยู 2 ประการ คือ 
 1. มิติดานขอมูลที่มีอยู (Information Grasp) โดยหากตัดสินใจทําอะไรสักอยางน้ัน จําเปนตองคํานึง
วามีขอมูลเก่ียวกับเร่ืองน้ันอยูมากนอยเพียงใด 
 2. มิติดานปริมาณความเปล่ียนแปลงท่ีตองการใหเกิดข้ึน (Degree of Change) โดยหากจะตัดสินใจ
ทําอะไรอยางมีประสิทธิผลน้ัน ตองคํานึงวาเม่ือดําเนินการแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยสักเพียงใด 
 ท้ังน้ีการตัดสินใจน้ันไมวาจะอยูในสถานการณแบบใดก็ตามจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมิน 
(Evaluation Data ) มาชวยเปนพ้ืนฐาน เพราะการตัดสินใจใด ๆ ของผูบริหารท่ีไมใชขอมูลเชิงประมาณมา
เปนพ้ืนฐานในการหาทางเลือก ยอมเสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินงานตามทางเลือกน้ันอยางมาก สวน
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การตัดสินใจท้ังปวงทางการศึกษาน้ัน ไมวาจะเปนเร่ืองจะจัดเน้ือหาวิชาในหลักสูตร รูปแบบจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หากพิจารณาในแงของวิธีการกับผลท่ีจะเกิดขึ้นและสิ่งท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจริง ซ่ึงอาจจําแนกการตัดสินใจออกเปน 4 ประเภท ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธของการวิเคราะหรูปแบบประเมิน Stufflebeam ตอส่ิงที่คาดหวังและสิ่งท่ีเปนจริง 

(ท่ีมา : มาเรียม นิลพันธุ, 2555:44) 
  
 จากภาพที่ 2 ดังกลาวสามารถอธิบายเปนรายประเด็นไดดังน้ี  

 1. การตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจโดยการคาดหวังวา
ความตองการใหเกิดผลทางการศึกษาอยางไร เชน หลังจากท่ีนิสิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณไปแลวนักเรียน
ควรจะมีคุณสมบัติที่เดนอยางไรบาง ดังน้ันการตัดสินใจชนิดน้ีจึงนํามาเปนประโยชนในการกําหนดจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรหรือในการวางแผนจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จึงเรียกการตัดสินใจอยางน้ีวา การตัดสินใจ
เก่ียวกับการวางแผน 
 2. การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสราง (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจโดยการคาดหวังวาท่ีวา
ถาตองการใหเกิดผลทางการศึกษาตามที่คาดหวังไวในขอ 1 น้ัน ซ่ึงควรจะวางโครงสรางหรือวางรูปแบบของ
การใชหลักสูตรที่พึงประสงคเอาไวอยางไร เชนถาจะสรางบัณฑิตใหเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีคาดหวังเอาไว
น้ัน หลักสูตรควรจัดสภาพแวดลอมอยางไร การบริหารควรจะเปนแบบใด รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอยางไร และควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบาง ฯลฯ สะทอนรูปแบบการตัดสินใจเก่ียวกับโครงสราง 
 3. การตัดสินใจเก่ียวกับการนําไปใช (Implementing Decision) เปนการตัดสินใจวา ตามความเปน
จริงน้ันไดมีการนําหลักสูตรไปใชตามแนวทางท่ีคาดหวังเอาไวหรือไม มีการควบคุมหรือแกไขปรับปรุงเพ่ือให
วิธีการท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ เปนไปตามท่ีตองการมากนอยเพียงใด จึงเรียกการตัดสินใจแบบน้ีวา การตัดสินใจ 
เก่ียวกับการนําไปใช 
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 4. การตัดสินใจเก่ียวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจหลังจบ
การศึกษาตามหลักสูตรไปแลวน้ันจริงแลวน้ัน บัณฑิตมีคุณสมบัติเปนอยางไรมีความรู มีทักษะ มีเจตคติ เปน
อยางไรและตรงตามที่คาดหวังเอาไวหรือไม ทีอะไรบางท่ีตองรักษาเอาไวและมีอะไรบางท่ีตองละท้ิงหรือนํามา
ปรับขยายเสียใหม จึงเรียกการตัดสินใจแบบน้ีวาการตัดสินใจเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
 นอกจากน้ีการสํารวจองคความรูของพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2558, หนา 18) ไดสรุปการจําแนกตามสิ่งท่ีถูก
ประเมิน โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Shufflebeam) สูการ
ประเมินหลักสูตร โดยออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี  
 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context evaluation) เปนการประเมินเก่ียวกับนโยบาย 
เปาหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและความตองการของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร
วา มีความสอดคลองเอ้ือตอการจัดทําหลักสูตรหรือไม ตลอดจนทรัพยากรและขอจํากัดตาง ๆ ในการ
ดําเนินการใชหลักสูตร สารสนเทศท่ีได นํามาใช ในการตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนการศึกษาและบริบทหรือ
สภาพของสังคม ซ่ึงการประเมินสภาพแวดลอม ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปน้ี 
  1. การวิเคราะหความคิดรวบยอด ( Conceptual Analysis) 
  2. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริง (Empirical Studies) 
  3. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญการประเมินสภาพแวดลอมน้ีจะชวยให
ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (Planning Decisions) 
 2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input evaluation) เปนการประเมินความพรอมท้ังในเชิงคุณภาพ
และความพอเพียงของทรัพยากรตาง ๆ กอนเร่ิมใชหลักสูตรวา มีทรัพยากรพรอมท่ีจะดําเนินการไดหรือไม
สารสนเทศที่ไดนํามาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับวิธีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
วิธีการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินการใชหลักสูตรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว ซ่ึงการประเมินปจจัยเบ้ืองตน ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปน้ี 
  1. จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  2. อาศัยผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีผูทําเอาไวแลว 
  3. วาจางผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา 
  4. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง 
 3) การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร (Process evaluation) เปนการประเมินระหวางดําเนินการ
ใชหลักสูตร โดยมุงประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุน
การใชหลักสูตร สารสนเทศท่ีไดนํามาใชในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงการประเมินปจจัย
ดานกระบวนการ ผูประเมินอาจใชวิธีดังตอไปน้ี 
  1. การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัติ 
  2. การวิเคราะหการปะทะสัมพันธ 
  3. การสัมภาษณ 
  4. การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 
  5. การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด 
 4) การประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (Product evaluation) เปนการประเมินหลังจาก
การดําเนินการใชหลักสูตรครบวงจรแลว ประกอบดวยการประเมินผลลัพธ  (Output evaluation) โดย
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พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของหลักสูตร สารสนเทศท่ีได
นํามาใชในการตัดสินคุณคาของผลผลิตของหลักสูตรท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพ่ือการตัดสินใจวา ควรจะ
ดําเนินการใชหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา เปล่ียนแปลงหลักสูตรหรือยกเลิกหลักสูตร เปนตน 
 ท้ังน้ีเพ่ือใหการประเมินหลักสูตรท่ีกําหนดในกระบวนวิจัยคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงคตามรูปแบบการ
วิเคราะหของ สตัฟเฟลบีม อยางครอบคลุมรอบดานน้ันควรสังเคราะหความสัมพันธของแนวคิดการประเมินผล
หลักสูตรน้ันมีส่ิงท่ีจะตองประเมินอยู 4 อยาง ไดแก Context , Input , Process , และ Products รูปแบบ
การประเมินผลดวยรูปแบบ CIPP Model ซ่ึงกําหนดความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตาม
แนวคิดดังกลาวตามภาพท่ี 3 ดังน้ี 

 

 ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิดของ Stufflebeam  
(ท่ีมา : สุนีย ภูพันธ, 2546) 

 
 ท้ังน้ีการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรภายใต
กระบวนการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจจัยเลือกใชรูปแบบ CIPP Model ซ่ึงถือเปนวิธีการประเมินท่ีนักวิชาการดานการ
ประเมินผลการศึกษา นิยมนํามาประยุกตใชประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ อยางแพรหลาย 
ดังน้ันเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูใหมในลักษณะของการเทียบเคียงผลการประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุม
ท้ังในเชิงสภาพแวดลอม พ้ืนที่รวมถึงสภาพการดําเนินงานจากผลการศึกษาที่เก่ียวของน้ัน คาดวาขอมูลท่ีได
จากการวิเคราะหคร้ังน้ีจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบท
เชิงการจัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณตอไป 
 
2.2 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2.2.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1) 
1. ช่ือ สาขาวิชา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (.............................) 
   รป.บ. (.................................) 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
   ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration (………………………) 
   B.P.A (.................................) 
   Bachelor of Arts (Public Administration) 
   B.A. (Public Administration) 
หมายเหตุ : การเรียกช่ือปริญญาอ่ืนใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. ลักษณะของสาขาวิชา 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารประเทศเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซ่ึงหมายรวมถึงการสรางความตระหนักรูถึงปรัชญา
การเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารและใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ 
ภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังเนนแนวคิดและกระบวนการตาง ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรมุงเนนการสรางพหุวิทยาการเพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดมีความรูปญญาและทักษะใน
การประกอบวิชาชีพในหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและใหบริการของรัฐในดานตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนธรรม 
4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมและสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต
ความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
 4.2 มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
 4.3 สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ี
มีความซับซอนไดอยางเหมาะสม 
 4.4 สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางสรางสรรค 
 4.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
รวมถึง มีความรูความสามารถใชเคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง 
หมายเหตุ สถาบันอาจเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษา 
เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรท่ีกลาวมาแลว การจัดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรูเพ่ือใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางนอย 5 ดาน 
ดังน้ี 
 5.1 มาตรฐานการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
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  (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบท้ังใน
สวนตนและสวนรวม 
  (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 
 5.2 มาตรฐานการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 
  (1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
  (2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ขอบังคับท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  (3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 5.3 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
  (1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เก่ียวของกับรัฐประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
  (2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 
 5.4 มาตรฐานการ เรียนรู ด านทักษะความสัมพันธระหว าง บุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 
  (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุม 
  (2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตางและแสดง
ความเห็นที่เก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 
  (3) มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุม 
 5.5 มาตรฐานการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
  (1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 
  (2) สามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
  (3) สามารถส่ือสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายการศึกษา เอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 
6. องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
 ไมมี 
7. โครงสรางหลักสูตร 
 7.1 ระดับปริญญาตร ี
 โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมต
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ลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีมี
ผลบังคับใชในปจจุบัน ดังน้ี 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต แบงเปน 3 หมวดวิชา 
 7.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 7.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
 ประกอบดวย กลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุงใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในดานรัฐประศาสนศาสตรไดการจัดการหลักสูตรในหมวดวิชา
เฉพาะกําหนดไว ดังน้ี 
 (1) กลุมวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเปนตองเรียนเพ่ือเปนพ้ืนความรูสําหรับ
การเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 
 (2) กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคความรูขั้นตํ่าของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรซ่ึงอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคูหรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดย
วิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิตและวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวย
กิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และ
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 
 7.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
หมายเหตุ สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคหลักสูตร รวมท้ังการกําหนดใหมีกลุมวิชาเลือกเฉพาะดานหรือวิชาชีพเลือก รายวิชาฝก
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาเพ่ือความ
เปนเอกลักษณและหรืออัตลักษณของสถาบัน 
8. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเน้ือหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
มาตรฐานระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร การระดมความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร การระดมความเห็นจากผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรท่ัวประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงไดสะทอนองคความรูที่แสดงถึงอัต
ลักษณของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ไดท้ังสิ้น 5 องคความรูไดแก (1) กลุมองคความรูดานองคการและการ
จัดการ (2) กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ (3) กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (4) 
กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร และ (5) กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ โดย
ขอบเขตและสาระสําคัญของกลุมองคความรูตางๆ มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 8.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ (Organization and Management) 
 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับองคการไมวาจะเปนการเกิดขึ้นขององคการ รูปแบบ
โครงสราง สายการบังคับบัญชาขององคการ ท้ังองคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการท่ีไมใชท้ังภาครัฐและ
เอกชน การออกแบบองคการ ท้ังน้ีกลุมวิชาน้ียังครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษยในองคการ การพัฒนา
องคการ เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการ
ความรูและองคการแหงการเรียนรู การควบคุมและตรวจสอบภายในการบริหารความเส่ียง ภาวะผูนําและการ
ทํางานเปนทีมและนวัตกรรมการบริหารจัดการ เปนตน 
 8.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
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 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกําหนดทางเลือก
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตางๆ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติการ
วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการสาธารณะ การจัดทําโครงการสาธารณะ การวางแผนและ
การบริหารโครงการสาธารณะ และการวิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ เปนตน 
 8.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 
 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ การบริหารคาจางเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืนๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสวัสดิการ 
นันทนาการและพนักงานสัมพันธ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐและการจัดการความ
ขัดแยงในองคการ ท้ังน้ีองคการหมายรวมท้ังองคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการที่ไมใชท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 8.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (Public Administrative 
Concepts and Theories) 
 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ปรัชญาการเมือง ความรูทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิด
และทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเปนผูประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ มิติทาง
เศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดส าหรับรัฐประศาสนศาสตร การบริหารเชิงกลยุทธการบริหาร
สาธารณะแนวใหม การจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร การปกครอง
และการบริหารทองถิ่น เปนตน 
 8.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐท้ังในสวนกลาง
และทองถิ่น การจัดการดานทรัพยากรดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การเปนผูประกอบการภาครัฐ การ
บริหารการเงินขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหารรายจายภาครัฐ การคลังและ
งบประมาณทองถิ่น การบริหารรายไดและรายจายของทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เปนตน 
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมกลุมความรูดานอ่ืน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาเอกลักษณ
และหรืออัตลักษณของสถาบัน 
 ในแตละกลุมความรูสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรู (ในขอ 5) ไดดังน้ี 
 ก. กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
ดาน ดังน้ี 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม กลุมวิชาดังกลาวมุงสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความโปรงใสเปน
ธรรม ทําใหลดความเสี่ยงภายในองคการ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงเปนการสราง
คานิยมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารภายในองคการตอไป 
 ดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการจัดองคการท้ังภาครัฐและภาคสวนอ่ืน 
การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถนํา
หลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการขององคการท้ังในสวนของการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
องคการตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางการบริหารองคการได 
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 ดานทักษะทางปญญา กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการจัดองคการทั้งภาครัฐและ
ภาคสวนอ่ืน การบริหารและการพัฒนาตลอดจนเขาใจถึงพฤติกรรมของสมาชิกองคการ อันจะสงผลใหผูเรียน
สามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห สถานการณที่มีความซับซอนในองคการ ตลอดจนสามารถ
ท่ีจะนําความรูดังกลาวมาวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางการบริหารได 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจถึง
ความสัมพันธของบุคคลภายในองคการทั้งภาครัฐและภาคสวนอ่ืน พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ทําให
ผูเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธของตนกับเพ่ือนรวมงาน ปรับตัวเขากับสังคมและพัฒนาความเปนผูนําได 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาดังกลาวจะ
ทําใหผูเรียนสามารถเลือกสารสนเทศในการส่ือสารในองคการกับกลุมบุคคลแตละกลุมรวมท้ังสามารถท่ีจะ
เลือกสถิติตางๆ ขององคการมาวิเคราะหและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 ข. กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
ดังน้ี 
 ดานคุณธรรมจริยธรรม กลุมวิชาดังกลาวทําใหผูเรียนเขาใจถึงธรรมชาติและกระบวนการในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนและสังคม
มากที่สุด จึงจะเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดแก
สาธารณะมากข้ึน 
 ดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบายสาธารณะ วิธี
การศึกษาวิเคราะหติดตาม และประเมินนโยบายและโครงการสาธารณะดานตางๆ สงผลใหผูเรียนสามารถนํา
หลักการมาอธิบายนโยบายและโครงการสาธารณะที่เกิดข้ึนในสังคม ตลอดจนเสนอแนะทางเลือกนโยบายและ
โครงการสาธารณะอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได 
 ดานทักษะทางปญญา กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตางๆ การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การวิเคราะห
และประเมินความเปนไปไดของโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการ สงผลใหผูเรียนสามารถนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห
นโยบายและโครงการสาธารณะท่ีเกิดขึ้นท้ังในสังคมไทยและตางประเทศ ตลอดจนสามารถท่ีจะนําความรู
ดังกลาวมาวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรได 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจถึง
ความสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคลตางๆในบริบทของการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเจรจาตอรองใน
การเลือกทางเลือกนโยบาย ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจหลักการในการเจรจาตอรอง และยกเหตุผลประกอบ
และแสดงความเห็นเชิงวิพากษบนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายสาธารณะได 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาดังกลาวจะ
ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาความตองการของสังคม ประเมินผลกระทบของทางเลือกนโยบายตางๆ 
การกําหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะบนหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือนําเสนอกับกลุมตางๆไดอยางเหมาะสม 
 ค. กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแต
ละดานดังน้ี 
 ดานคุณธรรมจริยธรรม กลุมวิชาดังกลาวมุงเนนการวางแผน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ซ่ึงรวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษที่เปนธรรม การบริหารคาจางเงินเดือนที่เปนธรรม การประเมิน
และบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม ซ่ึงจะสรางคานิยมและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน 
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 ดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและนําหลักการมาใชในงานดานทรัพยากรมนุษย 
ตลอดจนนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการได 
 ดานทักษะทางปญญา กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการกระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยสามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในสถานการณตางๆรวมถึง
แกปญหาที่เก่ียวของกับบุคลากรขององคการได 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจถึง
การบริหารพนักงานสัมพันธและการจัดการความขัดแยง ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือปรับตัวใน
การทํางานได 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาดังกลาวจะ
ทําใหผูเรียนสามารถนําวิธีการและแนวคิดในเชิงปริมาณไปวิเคราะหปญหาความตองการของบุคลากรและ
ความตองการขององคการ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ และ
สื่อสารทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 ง. กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูใน
แตละดาน ดังน้ี 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจแนวคิดและหลักการบริหาร ท่ี
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมของผูบริหาร ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล และเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรมได 
 ดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร บริบททางการเมืองท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ กฎหมาย ปรัชญาการเมือง 
การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภายในทองถิ่น อันจะ
นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการทํางาน ตลอดจนนําไปสู
การสรางนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได 
 ดานทักษะทางปญญา กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร บริบททางการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศกฎหมาย ปรัชญา
การเมือง การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะการบริหารจัดการภายในทองถ่ิน 
อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการทํางาน เนนวิเคราะหและสังเคราะห
ปญหาที่เกิดข้ึนบนหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรอันนําไปสูการสรางนวัตกรรมรัฐประศาสนศาสตรได 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะเนนถึงการบริหารงาน
ภาครัฐ การจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการทองถ่ินซ่ึงจะตองมีการรับฟงความ
คิดเห็นและความตองการของคนในชุมชนและในทองถ่ิน ทําใหผูเรียนมีทักษะในการติดตอส่ือสาร การ
ประสานงานและเรียนรูที่จะรับผิดชอบตอสังคมรวมท้ังสามารถเสนอความเห็นในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรจะชวยใหผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหา หา
แนวทางแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและวิธีการทางสถิติในการนําเสนอ อธิบาย 
รวมท้ังเลือกเคร่ืองมือในการสื่อสารเร่ืองราวทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางเหมาะสม 
 



26 
 

 จ. กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ มีความสัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละ
ดานดังน้ี 
 เปนกลุมวิชาท่ีมีความครอบคลุมเก่ียวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐการจัดการดาน
ทรัพยากรดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การเปนผูประกอบ การภาครัฐการบริหารการเงิน ขององคการ
ภาครัฐ การบริหารรายไดภาครัฐ การบริหารรายจายภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงดานการคลังและ
งบประมาณ การคลังและงบประมาณทองถ่ิน การบริหารรายไดและรายจายของทองถ่ิน เศรษฐกิจชุมชน
ทองถ่ิน เปนตน 
 ดานคุณธรรม จริยธรรม กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการบริหารการคลังและ
งบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ความโปรงใสทางดานการคลังและงบประมาณความเส่ียง
ดานการคลังและงบประมาณ ซ่ึงสงผลใหผูเรียนตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได และสราง
สํานึกในความรับผิดชอบทางดานการคลังและงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 ดานความรู กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและงบประมาณการ
วิเคราะหงบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ จะเปนประโยชนใหผูเรียนสามารถประยุกตใชในการ
ทํางานและระบบการเงินการคลังขององคการท่ีไปปฏิบัติงานได 
 ดานทักษะทางปญญา กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผู เรียนเขาใจหลักการการบริหารการคลังและ
งบประมาณ การวิเคราะหงบลงทุน การบริหารรายไดและรายจายภาครัฐ ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจ 
อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห สถานการณทางดานการคลังและงบประมาณที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะ
ทางเลือกทางการคลังและงบประมาณท่ีเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับระหวางประเทศ 
 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ กลุมวิชาดังกลาวจะทําใหผูเรียนสามารถ
สื่อสารและถายทอดเร่ืองราวทางการคลังและงบประมาณตอสาธารณะ และผูเก่ียวของไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ตลอดจนรับฟงความเห็นและแสดงความเห็นเก่ียวกับสถานการณทางการคลังและงบประมาณได
อยางเหมาะสม 
 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาดังกลาวจะ
ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตัวเลขทางเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือนํามาอธิบายสถานการณทางการคลังและ
งบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนนําเสนอผลการวิเคราะหเพ่ือท่ีจะพยากรณและนําเสนอทางเลือก ทางการ
คลังบนหลักฐานเชิงประจักษ 
9. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐานผล
การเรียนรูตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 9.1 กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางท่ีสถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชาใหแก
ผูเรียน เพ่ือใหบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร มีความรูตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรรวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพในสังคม กลยุทธการ
สอนแบงเปน 2 ระดับ คือกลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับรายวิชา 
 9.1.1 กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชาพ้ืนฐาน และ
วิชาบังคับของรายวิชาใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระสําคัญในหลักสูตร รวมไปถึงการสรางงานวิจัย ที่มุงเนน
แนวความคิดใหมหรือเนนการแกปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของ
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สังคมไทย เพ่ือใหบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรครบถวนทั้ง 5 ดาน 
และไมตํ่ากวามาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 
 9.1.2 กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตร 
ซ่ึงไดจัดลําดับตามกลยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรูสามารถประยุกตความรูจาก
การวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียนทั้งในฐานะผูรับและผู
นําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มุงเนนการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถามใหคิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบท่ี
ผูเรียนตองการเรียนรู และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชส่ือและเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหมๆ ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เชน การบรรยายการฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง เปนตน 
  ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  (1) การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติไปพรอมๆ กับ
การผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการปฏิบัติงานไดจริง 
วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการการฝกประสบการณทางวิชาชีพ 
การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา เปนตน 
  (2) การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนควบคุม
การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง 
โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจําเน้ือหาขอเท็จจริง เปนการ
สงเสริมการทํางานเปนกลุมและการพัฒนาทักษะทางสังคม 
  (3) การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เนนใหผูเรียนมุงแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การคนพบ การเรียนแบบแกปญหา การเรียนรูเชิง
ประสบการณ ซ่ึงใชการเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม 
  (4) การสอนแบบ CCPR Model เปนกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนวคิด
การศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 
   (4.1) การสอนแบบมุงเนนการคิดวิเคราะห (Criticality - Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหเขียนรายงาน ท่ีสะทอนความ
คิดเห็นของตนเอง ภายหลังท่ีไดมีการทดสอบกับเพ่ือนหรือกับอาจารย จนความคิดเห็นตกผลึกและถายทอด
ออกมาเปนงานเขียนหรืองานสรางสรรคอ่ืน 
   (4.2) การสอนแบบมุงเนนการสรางผลงาน และพัฒนาเพ่ือใหเกิดความคิดเห็นใหม 
(Creativity - Based Instruction) เปนการเรียนการสอนที่ พัฒนามาจากการวิจัย (Research - Based 
Instruction) มุงเนนผูเรียนสรางผลงานและพัฒนาเพ่ือใหเกิดความคิดใหมๆ โดยเร่ิมจากการตั้งประเด็น
การศึกษาหรือประเด็นเก่ียวกับสิ่งที่ควรจะไดรับการพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ 
สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหมๆ เพ่ือแกไขปญหาดานนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐใน
บริบทของสังคมไทย 
   (4.3) การสอนแบบมุงเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) 
เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ ส่ิงของตางๆ 
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   (4.4)  การสอนแบบ มุ ง เ น นความ รั บ ผิดชอบต อ สัง คมและ ส่ิง แ ว ด ล อม 
(Responsibility - Based Instruction) เปนการสอนท่ีมุงเนนใหผู เรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีมองเห็นปญหาสังคมและส่ิงแวดลอมและพัฒนาแนว
ทางการแกไข 
  (5) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปนการสอน
ท่ีมุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการอภิปรายในหลายลักษณะตามความ
เหมาะสมกับเน้ือหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การอภิปรายแบบ
ฟอรัม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซียม แบบกลุมยอย แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน 
  (6) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดสังเกต
ขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนฝกทําหรือซักถามไปพรอมๆ 
กัน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอนรายวิชาท่ีตองการใหผูเรียนรูวิธี
แกปญหาในทางปฏิบัติ 
  (7) การสอนแบบใชสถานการณจ าลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนได
เรียนรูเน้ือหาจากการเขาไปอยูในเหตุการณท่ีสรางข้ึนมาซ่ึงมีสภาพใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด ทั้ ง
สภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกการแกไข
ปญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณท่ีเผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการทําธุรกิจ เกมจําลอง
สถานการณ เปนตน 
  กลาวไดวา รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ โดยท่ีผูสอนตองพิจารณาบริบท
ของผูเรียนและเลือกใชแนวทางการสอนใหเหมาะสม ซ่ึงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรผูทรงคุณวุฒิไดแสดง
ความคิดเห็นตอรูปแบบของการสอนไวดังน้ี 
   การบรรยาย การอภิปราย (Lecture, Discussion) 
   การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
   การสอนโดยใชการอุปนัย (Inductive) 
   การใชกรณีศึกษา (Case Study) 
   ภาคสนาม (Field Teaching) 
   การศึกษาดูงาน / การไปทัศนศึกษา (Study Visit / Field Trip) 
   การฝกปฏิบัติ (Practice) 
   การฝกงาน (รวมถึงการฝกสอน) Job Training (Including Coaching) 
   การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research - Based Instruction) 
   การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem - Based Instruction) 
   การศึกษาคนควาโดยอิสระ (Independent Study) 
   การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ/ปราชญ (Learningfrom Masters/Philosophers) 
   การระดมสมอง (Brain Storming) 
   การสรุปประเด็นสําคัญ หรือการนําเสนอผลของการสืบคนท่ีไดรับมอบหมาย 
   (Summarization or Presentation of Assignment) 
   การเรียนรูดวยตนเอง (Self - Learning) 
   กิจกรรม (Activities) 
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  สถาบันอาจกําหนดกลยุทธท่ีใชในการสอนเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิต เพ่ือความเปนอัตลักษณและหรือเอกลักษณของสถาบัน 
  9.1.3 ระดับปริญญาตรีควรเนนกลยุทธการสอนแบบการบรรยาย อภิปรายรวมกันในช้ันเรียน
การแสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะหปญหาหรือปรากฏการณในสังคมรวมกันในช้ันเรียน ฯลฯ 
 9.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงตองวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรท้ัง 5 ดาน เทคนิคหรือวิธีการสามารถทํา
ไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซ่ึงประกอบดวยการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบยอย 
การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพ่ือนรวมหองการนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย 
การวัดผลจากพฤติกรรมในหองเรียน การวัดผลการเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผล
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการวัดและการประเมินผลการเรียนรูไดอยางถูกตอง เท่ียงตรงและเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
 เกณฑการวัดและการประเมินผลตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดเกณฑวัดผลและเกณฑข้ันตํ่าของแตละรายวิชาโดยมี
ท้ังแบบอิงเกณฑและแบบอิงกลุมในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชารวมท้ังพัฒนาการของผูเรียนตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล 
ไดแก 
  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน การสอบขอเขียน การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
  (2) ดานความรู ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน
และนําเสนอดวยวาจา 
  (3) ดานทักษะทางปญญา ใชการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติการเขียน
รายงาน การวิจัยและนําเสนอดวยวาจา การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นการมอบหมายงานท่ี
ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใชการสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมช้ันเรียน หรือกลุมงานการประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการ
นําเสนอ 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใชการ
สอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นใชกา ร
ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ 
10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพ่ือยืนยันวานิสิต นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต นักศึกษากําลังศึกษาอยู การทวนสอบในระดับ
รายวิชา ควรใหนิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอนการทวนสอบ
ในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันเพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูและรายงานผล 
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 10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนิสิต นักศึกษา สําเร็จการศึกษาการกําหนดกลวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต นักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเนนการทําวิจัยเชิงสัมฤทธิ์การ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การทวนสอบอาจจะ
ทําไดดวยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ เพ่ือพิสูจนวาการจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคสถาบันตองดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจวามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้ง
สถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
 กลยุทธการทวนสอบท่ีใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบ
และงานท่ีไดรับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูประเมินภายนอก การรายงานเก่ียวกับทักษะของผูใชบัณฑิต 
 การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีความรวมมือทาง
การศึกษา ท้ังน้ีสถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพ่ือใหม่ันใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยาง
สมํ่าเสมอ 
11. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 11.1 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
 ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 
 11.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู 
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตามหลักเกณฑการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวของของทบวงมหาวิทยาลัยหรือ
กระทรวงศึกษาธิการและของสถาบันท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
12. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีคุณวุฒิคุณสมบัติและสัดสวนเปนไปตามเกณฑ 
ดังน้ี 
 12.1 อาจารยผูสอน ตองมีคุณวุฒิดังตอไปน้ี 
  (1) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของตองมีตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยสาขาทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของและมีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวา 9 ปหรือ 
  (2) อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ 
 12.2 อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีจํานวนและคุณวุฒิดังน้ี 
  (1) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของตองมีตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยสาขาทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของและมีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวา 9 ปหรือ 
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  (2) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของตองมีการสอน
ในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ปหรือ 
  (3) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
  (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผล
บังคับใชในปจจุบัน 
  (5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  (6) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  (7) แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 12.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีจํานวนและคุณวุฒิดังตอไปน้ี 
  (1) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของตองมีตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยสาขาทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของและมีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวา 9 ปหรือ 
  (2) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของตองมีการสอน
ในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 3 ปหรือ 
  (3) อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
  (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 
  (5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  (6) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  (7) แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 12.4 อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตรโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ หรือผูที่มีประสบการณทาง
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 
 12.5 สัดสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีจํานวนอาจารยตอนักศึกษา
คือ 1 : 25 
 12.6 คณาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของตองเปนสาขาวิชาท่ีอยูในแขนงใดแขนงหน่ึง
ตามที่ระบุไวในฐานขอมูล International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 ในขอ 3 
คือ Social Science, Business and Law ไดแกขอ 31 ขอ 34 และ ขอ 38 ที่เก่ียวของกับสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรหรือในสาขาวิชาท่ีสะทอนอัตลักษณและรายวิชาในหลักสูตร 
 12.7 บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนท้ังในดานความรู 
ความสามารถและทักษะเฉพาะดานท่ีเหมาะสมกับความตองการและจําเปนของการจัดการศึกษา 
13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
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 สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือใหการจัดการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดังน้ี 
  (1) หองเรียน โสตทัศนูปกรณ ส่ือการสอนท่ีทันสมัย มีความเพียงพอและอยูในสภาพที่พรอม
ใชงานท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือใชในการฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  (3) มีหองสมุด ฐานขอมูล แหลงรวบรวมความรูอ่ืนๆ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การสืบคนความรูท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงและติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง ตรงกับความตองการใช
ประโยชนในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
  (4) มีสถานท่ี อุปกรณ ส่ือการสอน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน 
  (5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหเปนไปตาม 
  (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผล
บังคับใชในปจจุบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
  (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา เก่ียวกับมาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
14. แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารยใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ดังน้ี 
  (1) จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
  (2) จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับกลยุทธและวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองคความรู และการวิจัยสถาบัน 
  (3) จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
มีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
  (4) มีกลไกสงเสริม สนับสนุนแรงจูงใจใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ การวิจัยและ
งานสรางสรรค ท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพรไดท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  (5) จัดใหมีการจัดการความรูเพ่ือใหเปนแหลงความรู เผยแพรความรูและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
โดยกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันและหรือตัวบงช้ีดังตอไปน้ี 
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  (1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
  (2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  (3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
  (4) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 
  (5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 
  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
  (8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน 
  (9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึง
คร้ัง 
  (10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
  (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  (12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
 
 สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย ตัวบงช้ีท่ี 1 – 5 
และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้อยางนอยรอยละ 80 ของท้ังหมด อยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 
ปการศึกษากอนการรับรอง 
16. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสูการปฏิบัติ 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร ควรดําเนินการดังน้ี 
  (1) พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวขอตางๆท่ี
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
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   (2) แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 3 คน ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ีกําหนดไวใน
แบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
  (3) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตามขอ (2) น้ัน ใน
หัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของสถาบันมีคุณลักษณะเดน หรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธาน
ของสถาบัน และเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเขา
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก 
หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
  (4) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.4 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเร่ืองใด 
สถาบันฯ ตองมอบหมายใหสาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 
  (5) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน 
  (6) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันฯ อนุมัติหรือให
ความเห็นชอบใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแตสภา
สถาบันอนุมัติใหความเห็นชอบ 
  (7) เม่ือสภาสถาบันอนุมัติหรือใหความเห็นชอบตามขอ (5) แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไว ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  (8) เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
พรอมปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) (ถามี) ใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดําเนินการและจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา เม่ือสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ 
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มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน 
กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
  (9) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม รวมท้ังใหนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
17. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) ใหเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 
  
 2.2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนดวยเหตุผลตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(มคอ.1) ซ่ึงพิจารณาบนฐานความสอดคลองจากปจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัวมาอยางตอ
เน่ืองและเร่ิมมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากน้ีเศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ช้ีใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
ซ่ึงปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาว สงผลใหประเทศไทยตองเนนความสําคัญ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแรงงานสู การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบเศรษฐกิจผานกระ
บวนการขับเคล่ือนจากผลิตภาพแรงงานดานการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชนอยางสมดุล  
 ดวยเงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงและความจําเปนในการพัฒนามิติทางเศรษฐกิจขางตนสงผลให
กระบวนการผลิตบัณฑิตทางดานรัฐประศาสนศาสตรในบริบทปจจุบัน จําเปนตองประยุกตองคความรูจาก
การศึกษาภาคทฤษฎีผนวกกับทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปจจุบันสูการสรางนวัตกรรม (innovation) 
เพ่ือสนองความตองการแรงงานและบุคลากรท่ีหลากหลายท้ังดานองคการภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนธรรม 
 สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสภาวการณทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ธุรกิจและการเงิน
โลกเปนผลใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมกลุมความรวม
มือในภูมิภาคท่ีมีความแตกตางกันในทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงสงผลกระทบตอความเปนอยูพฤติกรรมของ
บุคคล คานิยมและแนวความคิด อันอาจนําไปสูปญหาตางๆหลายประการโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
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และเอกชนจึงจําตองมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติโดยสวนรวม สถาบันทางสังคมการเมืองตางๆที่เก่ียวของ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจึงควรมุงเนนผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและสามารถปรับตัวใหสอดรับกับภารกิจท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง รวมท้ังเป
นทรัพยากรสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงนํามาสูการปรับปรุงเน้ือหา/กระบวนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชกลไกของการจัดการศึกษาที่จะเปดพรหมแดนขององคความรูดานรัฐ
ประศาสนศาสตรใหสอดคลองกับหลักวิชาการและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ที่เช่ือมโยงกับการ
พัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองเนนการสรางพหุวิทยาการและกระบวนการตางๆในการบริหารงานภาครัฐภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทัง้ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 
 ท้ังน้ีขอมูลท่ัวไปของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปรับปรุง) พ.ศ.2560 ตามท่ีระบุไว
ในขอกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2 ปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังน้ี 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25480221105071 
 ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
 ชื่อยอ (ไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration) 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 3..1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 3.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 
 3.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 
 3.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
4. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
 ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 4.2 ความสําคัญ 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีป ญญาและจริยธรรมทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรดวยความคิดสร างสรรค
(creativity) ความเปนมืออาชีพ (professional) และความเทาทันโลกสมัยใหม (modern world literacy) 
 4.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 
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  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมและสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใตความขัดแยงทางคานิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
  2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 
  3. สามารถประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือ
สภาพปญหาท่ีมีความซับซอนไดอยางเหมาะสม 
  4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตางและแสดง 
ความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค 
  5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถาน
การณรวมถึงมีความรูความสามารถใชเคร่ืองมือในทางสถิตข้ัินพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 
5. หลักสูตรและการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 5.1 หลักสูตร 
  5.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
  5.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวย 
    - วิชาแกน 30 หนวยกิต 
    - วิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต 
    - วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
    - วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ 9 หนวยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 5.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  - ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1. พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและดวยความรับผิดชอบ
ท้ังในสวนตนและสวนรวม 
    2. สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมและจัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 
  - กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพ่ือปลูกจิตสํานึกขั้นพ้ืนฐานใหกับนิสิตในการ
รักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยการมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม มีความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตนเองและมีการตรงตอเวลา 
   2) อาจารยผูสอนตองชวยกันสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา 
   3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลนัก
บริหารและภาวะผูนําซ่ึงเปนวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับใหนิสิตไดเรียน 
   4) จัดทําขอตกลงรวมกับนิสิตและมีบทลงโทษ หากทําผิดเร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเฉพาะรายวิชาท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง 
  - ผลการเรียนรูดานความรู 
   1. เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
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    2. รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    3. ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองค
ความรูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  - กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  
   1) การจัดการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนใหนิสิตศึกษาหลักการทางทฤษฎี 
และสามารถประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ท้ังน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 
    2) ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน การทําวิจัย
ภาคสนามตลอดจนฝกปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    3) มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณโดยตรงมาใหความรู 
  - ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1. สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐ
ประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
    2. สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีซับซอน โดยใชความรู 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 
  - กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) กรณีศึกษาแหลงเรียนรูดานการจัดการองคกรภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชา
สังคมที่มีการจัดการท่ีด ี
    2) การอภิปรายเปนกลุม/การศึกษาเฉพาะกรณีดานการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม 
    3) การทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาหรือทําโครงงานเก่ียวกับการพัฒนาองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม 
    4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดานการบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม 
    5) การจัดการความรู (KM) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู รวมกันกับองค กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
    6) การจัดการทําแผนภูมิความคิด (Mind Mapping) 
   - ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดี
ของกลุม 
    2. สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลายรับฟงความเห็นท่ีแตกตางและ
แสดงความเห็นที่เก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 
    3. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม 
  - กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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   1) การจัดกิจกรรมกลุมควบคูกับการทํางานเดี่ยวโดยเฉพาะการใชกรณีศึกษาการ
อภิปราย การเสนอความคิดเห็นในลักษณะการระดมสมอง 
   2) จัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ นอกหองเรียน เชน วันพุธในชวงบาย 
   3) จัดทําโครงการพิเศษหรือกิจกรรมรวมกับหนวยงานต าง ๆ ในทองถิ่นเพ่ือ
เสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางนิสิต 
  - ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรู
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 
    2. สามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประเด็น
ปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
    3. สามารถส่ือสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาสถิติทางรัฐประศาสนศาสตร และรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือศึกษาปญหาตามสภาพของทองถิ่น 
   2) กําหนดใหนิสิตเรียนในรายวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
   3) ใหมีการคนหาขอมูลเพ่ือใชในการเรียนการสอนโดยใชระบบสารสนเทศ 
   4) ใหนิสิตมีการนําเสนอรายงานและผลการศึกษาในรูปปากเปลาและดวยการใช
ระบบสารสนเทศ 
 5.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงผลการเรียนรูท่ีกําหนดมีความหมาย ดังน้ี 
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบท้ังใน
สวนตนและสวนรวม 
  1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมและจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมพ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน 
 2. ดานความรู 
  2.1 เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 
  2.2 รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบัง
คับท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  2.3 ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
  3.1 สามารถค นหาขอเท็จจริงและทําความเข า ใจปรากฏการณ ที่ เ ก่ียวข องกับ รัฐ
ประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
  3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอนโดยใชความรู แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 



40 
 

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของ
กลุม 
  4.2 สามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมีความหลากหลายรับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค 
  4.3 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุม 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ 
  5.2 สามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประเด็นปญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
  5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 6.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  6.1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละ
วิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากน้ีการสอน
ควรเนนการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับ
ปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเคร่ืองมือดวยตนเอง 
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆรูจักวิเคราะห
และแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ 
 นอกจากน้ัน ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนตางๆ เหลาน้ี จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรู
ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการส่ือสารกับผูอ่ืน ทักษะการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ ในการประเมินกลยุทธการสอนเพ่ือใหมีการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น จะมีการนํากระบวนการดังตอไปน้ีมาใชมีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนให
เหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน 
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน เชน การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุมเปนตน 
และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธการสอน
ใหเหมาะสมกับนิสิตแตละช้ันปโดยอาจารยแตละทาน 
 มีการประชุมคณาจารยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะระหวางอาจารยเพ่ือถายทอดความ
เขาใจเก่ียวกับความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละชั้นปและแลกเปล่ียนกลยุทธในการสอน 
  6.1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอนและการใชสื่อใน
ทุกรายวิชา 
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 6.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การวัดและประเมินผลนิสิตอยางนอยใหเปนไปตามประกาศ ดังน้ี 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 13 
วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 
 การมีกลยุทธการประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริงซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา
จะตองวางแผนไวล วงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความ
รับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรม การให
คะแนนโดยผู รวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของผู เรียน สวนการประเมินผล
หลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผู บริหารหลักสูตร เชนการประเมินขอสอบ การ
เทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชาการประเมินของผูจางงาน การ
ประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน 
 นอกจากน้ีการประเมินผลความรู  สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกตความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกดังน้ันจึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังน้ี 
 (1) บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันกันระดับสากล 
 (2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 (3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยางถูก
ตองเหมาะสม 
 6.3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
 6.4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชากรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันที ซ่ึงถือเปนการ
ปรับปรุงยอยท่ีสามารถดําเนินการไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระทําทุก ๆ 5 
ป ทั้งน้ี เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสํารวจฐานขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรตาง ๆ ดวยการใช
เคร่ืองมือประเมินดวยรูปแบบ CIPP Model รวมท้ังการประเมินดวยรูปแบบอ่ืนท้ังในและตางประเทศจาก
งานวิจัย วิทยานิพนธรวมถึงบทความวิชาการที่เก่ียวของ ท้ังน้ีเพ่ือนําไปเปรียบเทียบการอภิปรายผลวิเคราะห
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ความสัมพันธขององคความรูวาดวยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ี 
 การวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี’ ของธนภัทร มีนา สุนทรา โตบัวและวรัท
ยา ธรรมกิตติภพ (2561) ซ่ึงใชวิธีการประเมินดวยรูปแบบการวิเคราะห 3 มิติของแฮมมอนด (Robert L. 
Hammond’s evaluation model) พบวามิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ผานการประเมินในตัวบงชี้การ
มีสวนรวมตอกิจกรรมในชั้นเรียน แตไมผานการประเมินตัวบงช้ีความเหมาะสมของโครงสรางและหนวยกิตของ 
หลักสูตร ดานการจัดชั้นเรียนและตารางสอน ดานวิธีการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการงบประมาณ มิติการบริหารจัดการหลักสูตรผานการประเมินเกือบทุกรายการยกเวน 
ดานบทบาทของครอบครัวและการทาโครงการเพ่ือการบริการชุมชนไมผานการประเมิน มิติคุณภาพของ
บัณฑิตผานการประเมินในดานความรูในการทางาน ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในการ
ทํางาน ความสามารถดานเทคโนโลยี สวนดานทักษะตัวเลข การใชภาษาอังกฤษไมผานการประเมิน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรปรับปรุงเร่ืองการเปดรายวิชาไมใหซาซอน 
บริหารการจัดตารางเรียนใหเหมาะสม รวมกันสรางกฎกติกาของการเรียนท้ังในและนอกช้ันเรียน ใหหนวยงาน
ภายนอกสถานประกอบการหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ในขณะที่การศึกษาเร่ือง “การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของมาเรียม นิลพันธุและคณะ (2554) โดยใชวิธีการประเมินของ 
Danial L.Stufflebeam วาดวยรูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model พบวาบัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับมาก จําแนกเปนประเด็นดังน้ี 
 1) ผลการประเมินดานบริบทในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรฯมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตทั้งหมด  
 2) ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ คุณวุฒิ ความรูประสบการณผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสมและขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตอ 
Internet หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสม 
 3) ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะตาง ๆ 
อยางชัดเจนเหมาะสม และขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการดานธุรการการยื่นคํารองลงทะเบียนตาง ๆ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็นวา กระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนน
ใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียน  
 4) ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ 
มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได และ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด สวน
นักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัย/
ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาตาม
หลักสูตรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
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 5) ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดย
ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูที่ไดเรียนมาไปสรางผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอการดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรง
ตามที่คาดหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ในหนวยงานและนอกหนวยงาน 
 รายงานวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะเปนภาษาโลก” ของรัตนศิริ เข็มราชและคณะ (2558) โดยใชรูปแบบประเมินตามแนวคิด CIPP Model 
ของ Stufflebeam ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุปเปนรายประเด็นไดดังน้ี 
 1. ดานบริบทของหลักสูตร นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.37) และสอดคลองกับ
ความเห็นของอาจารยผูสอน คือ 1) วัตถุประสงคของหลักสูตร 2) แผนการจัดการศึกษา 3) ความทันสมัยของ
หลักสูตร และ 4) เน้ือหารายวิชา มีความเหมาะสม สอดคลองและทันสมัย แตยังคงตองปรับเปล่ียนตาม
สถานการณใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 2. ดานปจจัยนําเขา นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (เฉล่ีย 4.20) เชนเดียวกันกับอาจารยผูสอน 
คือ 1) สภาพแวดลอมการเรียนรู ส่ิงสนับสนุนตางๆ มีความเพียงพอ เหมาะสม 2) นิสิตและกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต นิสิตมีพ้ืนฐานที่แตกตางหลากหลาย การปรับพ้ืนฐานทักษะการเรียนรูเปนส่ิงจําเปนและ 3) 
อาจารยผูสอน มีคุณภาพสามารถปรับการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน แตควรเพ่ิมเติมทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสงเสริมการเรียนรูใหมากย่ิงข้ึน 
 3. ดานกระบวนการ อาจารยปรําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.41) สาหรับนิสิตมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลอยูในระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.35) โดยนิสิตมี
ความตองการการเรียนเสริมดานทักษะภาษาอังกฤษ เน่ืองจากพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของกลุมผูเรียนมีความ
หลากหลายและผูสอนไดเนนการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวม สรางพ้ืนฐานและผานเกณฑมาตรฐาน
ท่ียอมรับไดเหมือนกัน รวมท้ังการสอนเสริมตามความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 
 4. ดานผลผลิต นิสิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของนิสิตที่ไดรับการพัฒนา อยูในระดับมากที่สุด 
(เฉลี่ย 4.40) และผูใชมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจตอมหาบัณฑิตใหม อยูในระดับมากที่สุดเชนกัน (เฉลี่ย 4.33) 
สอดคลองกับความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน คือ 1) รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค 2) ประสบการณจากการเรียนและการวิจัยท่ีไดรับการพัฒนามาปรับใชในการทํางานได 3) ทักษะ
ดานภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 ในขณะท่ีการสํารวจองคความรูวาดวยการประเมินหลักสูตรทางดานรัฐประศาสนศาสตรในระดับ
ปริญญาตรีซ่ึงจะนํามาเปรียบเทียบกรณีศึกษาเปนการเฉพาะในคร้ังน้ีน้ัน พบวายังมีขอมูลจํานวนจํากัดในเชิง
ปริมาณ อยางไรก็ตามสามารถประยุกตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตรทางดานรัฐประศาสน
ศาสตรท่ีสัมพันธไดบางสวน เชน รายงานวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสน
ศาสตรและบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) ของนิคม เจียรจินดา วรินทรธร ธรสารสมบัติและวิรมล 
เวศสุนทรเทพ (2561) พบวาระดับความเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานความสอดคลองกับความ
ตองการสังคมปจจุบัน ดานการนําไปปฏิบัติไดจริงและดานมีความเปนเอกลักษณ อยูในระดับมากที่ สุด 
ผลการวิจัยของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตอการปฏบัิติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา การปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตอ
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คุณสมบัติของบัณฑิตที่ผูใชบัณฑิตตองการ ในภาพรวมโดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของนิวัตน สวัสดิ์แกว ประยูร เทพนวล เมธี ดิสวัสดิ์และนุรซีตา เพอแสละ (2556) 
เร่ืองประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ โดย
ใชรูปแบบประเมิน CIPP Model สรุปเปนรายประเด็นไดดังน้ี  

 1. การประเมินดานบริบท อยูในระดับ “มาก” โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของวัตถุประสงคของ
หลักสูตรในระดับ “ปานกลาง” และพึงพอใจในดานโครงสรางหลักสูตรในระดับ “มาก” 
 2. การประเมินดานปจจัยเบ้ืองตน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ “ปานกลาง” โดยมี
ความพึงพอใจดานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาในระดับ “ปานกลาง” มีความพึงพอใจดานเน้ือหารายวิชาใน
ระดับ “มาก” และพึงพอใจในดานทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับ “ปานกลาง” 
 3. การประเมินดานกระบวนการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” โดยมีความพึง 
พอใจดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ “ปานกลาง” มีความพึงพอใจดานการวัดผลในระดับ “ปานกลาง” 
และมีความพึงพอใจในดานบทบาทของอาจารยผูสอนในระดับ “มาก” 
 4. การประเมินดานผลผลิต พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจในดานความเหมาะสมของผลท่ีไดรับจาก
การศึกษาอยูในระดับ “ปานกลาง” 
 จากการสํารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน พบวา มีการกําหนดรูปแบบประเมินที่หลากหลาย
ท้ัง รูปแบบซิป (CIPP Model) ของ Danial L.Stufflebeam รวมถึงการใชรูปแบบการประเมินอ่ืน ซ่ึง
ครอบคลุมการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานสําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) แตขณะเดียวกันผลการประเมินหลักสูตรดานรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ซ่ึงเปนผลวิเคราะหกระบวนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีน้ันยังมี
ขอมูลจํากัด ดังน้ันเพ่ือนําไปสูการผลิตสรางองคความรูใหมเก่ียวกับการประเมินคุณภาพหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีทางดานรัฐประศาสนศาสตรผานการวิจัยในคร้ังน้ีน้ัน จึงสามารถประยุกตใชรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดวยรูปแบบ CIPP Model เพ่ือนําไปสูการอภิปรายขอมูลที่สําคัญเชิงวิชาการตอไป 
 
2.4 สมมติฐานการวิจัย 
 การกําหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณคร้ังน้ี มุงเนนการวิเคราะหคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาจากความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของท่ีหลากหลายบริบทเพ่ือนําไปสูการตีความสราง
ขอสรุปจากขอมูลที่สะทอนความคิดเห็นรายดานเปนการเฉพาะ ซ่ึงมิไดมุงหวังเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
ความคิดเหน็ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ดังกลาวจึงสรุปประเด็นสมมติฐานการวิจัยเบื้องตนดังน้ี 
 2.4.1 ความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร คณาจารย บัณฑิต นิสิตรวมถึงผูใชบัณฑิต 
ตอการประเมินดานบริบท (Context Evaluation) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดับมาก 
 2.4.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร คณาจารย บัณฑิต นิสิตรวมถึงผูใชบัณฑิต 
ตอการประเมินดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดับมาก 
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 2.4.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร คณาจารย บัณฑิต นิสิตรวมถึงผูใชบัณฑิต 
ตอการประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดับมาก 
 2.4.4 ความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร คณาจารย บัณฑิต นิสิตรวมถึงผูใชบัณฑิต 
ตอการประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูในระดับมาก 
 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การกําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี ใชรูปแบบการประเมิน 
CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam อันนําไปสูการอธิบายระดับของประสิทธิภาพการดําเนินงานจัด
การศึกษาท่ีสอดคลองกับขอกําหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร  
ดังกลาวเพ่ือสะทอนถึงแนวทางการวิจัยอยางเปนระบบและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยน้ันสามารถ
นําเสนอกระบวนการดําเนินงานคร้ังน้ีผานกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4 : กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดานบริบท (Context Evaluation) 
2. ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) 
3. ดานกระบวนการ (Process Evaluation) 
4. ดานผลผลิต (Product Evaluation) 

การจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มอค.1) 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอการประเมิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใตกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยนํารูปแบบการประเมินของ CIPP 
Model ของ Danial L.Stufflebeam เปนเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภาพรวม ทั้ง น้ีเ พ่ือใหครอบคลุม
องคประกอบของหลักสูตรอยางเปนระบบ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีแนวการวิจัยตามข้ันตอนโดยมีรายละเอียด
ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การประเมินดวยรูปแบบการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed methods evaluation) คร้ังน้ี จะวิเคราะหโดย
ใชขอมูลเชิงปริมาณผสานขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันและขยายความซ่ึงกันและกัน สูการอธิบายคุณภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ TQF (มคอ.1 สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร) บนฐานการเช่ือมโยงความสัมพันธดวยแนวคิด CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam 
อันสะทอนถึงสาระสําคัญรายดาน ดังน้ี 
 1) การประเมินดานบริบท หรือ Context Evaluation (C) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากวัตถุประสงค 
เน้ือหารายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับ
ปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 2) การประเมินดานปจจัยนําเขา หรือ Input Evaluation (I) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่สําคัญ เชน สื่อการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 3) การประเมินดานกระบวนการ หรือ Process Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจาก
โครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 4) การประเมินดานผลผลิต หรือ Product Evaluation (P) ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินจากคุณภาพ/
ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 
 
3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 - ประชากร รวม 240 คน ประกอบดวย 
  1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 60 คน 
  2. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงประกอบดวย  
จํานวน 60 หนวยงาน 
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  3. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป 
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2560-2562 จํานวน 120 คน 
 - กลุมตัวอยาง ใชการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Robert V. 
Krejcie and Earyle W. Morgan.,1970) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% และระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% รวม 148 คน ประกอบดวย 
  1.บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน 
  2. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงประกอบดวย ได
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน/หนวยงาน 
  3. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปการศึกษา 2560-2562 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน 
 3.2.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จํานวนรวม 15 คน ประกอบดวย  
  1. ตัวแทนผูบริหารสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณาจารยผูสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.
2560 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
  2. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
  3. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงประกอบดวย  ใช
วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหครอบคลุมหนวยงานภาครัฐท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน รวมถึงหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน/หนวยงาน 
  4. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปการศึกษา 2559-2562 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 4 คน จากตัวแทนนิสิตของท้ัง 4 ชั้นปการศึกษาขางตน 
 
3.3 การสรางเครื่องมือวิจัย 
 3.3.1 การสรางเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnare) 
ซ่ึงผูวิ จัยสราง ข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือตามขั้นตอน เพ่ือวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามอันเปนเคร่ืองมือวิจัย ดังน้ี 
 1. ข้ันสํารวจทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐานคุณุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตร และสํารวจองคความรูท่ัวไป
เก่ียวกับการประเมินในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam 
  2. ขั้นวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาแบบสอบถามใหมีความครอบคลุมและสอดคลอง
กับกลุมตัวอยางท่ีตองการประเมิน 
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 3. ขั้นนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.67-1.00 รวมท้ังตรวจสอบความถูกตองของ 
การใชภาษาใหสื่อความหมายและมีนัยของขอคําถามเพียงนัยเดียว 
 4. ขั้นนําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช (Try out) 
กับกลุมประชากรที่มีบริบทใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการวิจัย จํานวน 30 คน 
 5. ข้ันนําแบบสอบถามท่ีไดจากการนําไปทดลองใช (Try out) มาเขาสูกระบวนการวิเคราะหหาคา
ความเชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 
0.81 ซ่ึงถือวาไดมาตรฐานในระดับท่ีสามารถนําไปใชในการสํารวจขอมูลตอไป 
 3.3.2 การสรางเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ี ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
(Semi-structured) ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือตามข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 1. ข้ันสํารวจทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตตามมาตรฐานคุณุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตร และสํารวจองคความรูท่ัวไป
เก่ียวกับการประเมินในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรูปแบบ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam 
 2. ข้ันกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Opertion Definition) รวมถึงการกําหนดตัวแปรท่ีสัมพันธกับ
วัตถุประสงคการวิจัย มาสรางเปนประเด็นในการสัมภาษณและกําหนดภาษาท่ีใชในขอคําถามซ่ึงสอดคลอง
และครอบคลุมทุกประเด็นที่ตองการสัมภาษณ 
 3. ขั้นนําประเด็นการสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาดานหลักสูตรและการ
สอน สาขาดานการวิจัยและสาขาดานรัฐประศาสนศาสตร รวมตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และพัฒนาแบบสัมภาษณใหมีคุณภาพเพียงพอที่จะสามารถนําไปใชในการสํารวจขอมูลตอไป 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
 3.4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnare) 
ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการสังเคราะหองคความรูดานการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสํารวจองคความรูการประเมินหลักสูตรดวยรูปแบบ CIPP 
Model ของ Danial L.Stufflebeam ซ่ึงประกอบดวยรายการคําถามจํานวน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานบริบท ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการรวมท้ังปจจัยดาน
ผลผลิต บนฐานของการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดวยรูปแบบ CIPP Model รวมท้ังความ
คิดเห็นตอรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร มีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปเพ่ือเสนอแนะปญหาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปด 
 ท้ังน้ีแบบสอบถามจากการจําแนกตามกลุมผูใหขอมูลตามรายละเอียดขางตน โดยกําหนดใหมีความ
สอดคลองกันทุกชุดของแบบสอบถามตามรายละเอียด ดังน้ี 
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับตัวแทนสถานประกอบการ/องคกร
ผูใชบัณฑิต 
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาระหวางป 2560-
2562 ซ่ึงเปนผูลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  
 3.4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) ดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured) 
จากตัวแทนผูบริหารสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารยผูสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยมุงวิเคราะหความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยมี
ประเด็นเก่ียวกับความเช่ือมโยงของปจจัยบริบท ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ รวมถึงปจจัยผลผลิตท่ีมีตอ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมและสอดคลอง กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงแนวโนมการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 2) การสังเคราะหเอกสาร (Document analysis) โดยเก็บรวบรวมเอกสาร ตํารา งานวิจัยรวมถึง
วิทยานิพนธที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลสําคัญในรูปแบบตางๆ เพ่ือประมวลขอบขายเชิงแนวคิดวาดวยวิธีการ
ประเมินหลักสูตร รวมถึง กระบวนการประเมินดวยรูปแบบ CIPP Model หรือรูปแบบอ่ืนท่ีหลากหลายอีกดวย 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูลวิจัย 
 3.5.1 การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา นิสิตท่ีกําลังศึกษารวมถึงผูใชบัณฑิต ใช
การวิเคราะหสถิติแบบพรรณนา เพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปของคาความถี่ (Frequency) อัตราสวนรอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา นิสิตที่กําลังศึกษารวมถึงผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณน้ัน ใชสถิติทดสอบคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิรท (อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2547: 137-138) โดยกําหนดความหมายของแตละ
ระดับไดดังน้ี 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 นอยท่ีสุด 
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 ท้ังน้ีเพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง การอธิบายขอมูลจะใชสถิติเชิงพรรณนาและมีเกณฑการแปล
ความหมายที่ต้ังไวตามหลักสถิติ แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอย 
1.00-1.49 นอยท่ีสุด 

 
 3. การวิเคราะหขอมูลในสวนท่ีเปนขอมูลแบบสอบถามปลายเปด ดวยการวิเคราะหความคิดเห็นของ
นิสิตท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตร บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา รวมถึงสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือ
สะทอนอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พรอมขอเสนอเก่ียวของเปนรายประเด็น 
 
 3.5.2 การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยการจัดหมวดหมูเน้ือหาจากการวิเคราะหการบริหาร
จัดการหลักสูตร ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑการประเมินดวยแนวคิด CIPP Model ซ่ึงสะทอนปจจัยดานบริบท 
ปจจัยนําเขา ปจจัยดานกระบวนการ รวมทั้งปจจัยดานผลผลิต เพ่ือยืนยันขอมูลท่ีไดจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามในระยะแรกพรอมวิเคราะหความสอดคลองมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคและกําหนดเกณฑการประเมินท้ังระบบ โดยพิจารณาจากความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการตีความสรางขอสรุปความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกับระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
 การวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดวยรูปแบบ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam 
ซ่ึงกําหนดเปนรายดาน อันประกอบดวย การประเมินดานสภาวะแวดลอม การประเมินดานปจจัยนําเขา การ
ประเมินดานกระบวนการและการประเมินดานผลผลิต รวมถึงการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในอนาคตใหมีคุณภาพบรรลุขอกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาน้ัน 
สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหรายประเด็นตามแนวทางท่ีกําหนดประกอบดวย 
 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดานบริบท 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดานปจจัยนําเขา 
 4. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดานกระบวนการ 
 5. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดานผลผลิต 
 6. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากรายวิชาที่เปดสอนสังกัดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2560 
 7. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากความคิดเห็นปลายเปด 
 
ท้ังน้ีการนําเสนอขอมูลการประเมินจากผลการวิจัยคร้ังน้ี จะจัดเรียงลําดับตามกลุมตัวอยาง ไดแก 
 1. ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน ที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 2. ความคิดเห็นของสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 3. ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท่ีเขา
ศึกษาระหวางป 2560-2562 ที่มีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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 4.1 ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ีมีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

(n= 28) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
   1) ชาย 
   2) หญิง 

11 
17 

39.29 
60.71 

รวม 28 100 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา 
   1) ต่ํากวา 2.50 
   2) ระหวาง 2.51-3.00 
   3) ระหวาง 3.01-3.50  
   4) 3.51 ขึ้นไป 

4 
13 
9 
2 

14.29 
46.43 
32.14 
7.14 

รวม 28 100 
3. ผลการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
   1) สอบผานภาค ก แลว 
   2) ยังสอบไมผานภาค ก. 
   3) ไมประสงค/ไมเคยสอบ 

17 
10 
1 

60.71 
35.71 
3.57 

รวม 28 100 
4. สถานภาพการศึกษาปจจุบัน 
   1) ศึกษาตอระดับบัณฑิต 
   2) ไมไดศึกษาตอ 

9 
19 

32.14 
67.86 

รวม 28 100 
5. สถานภาพการทํางาน 
   1) ทํางานแลว 
   2) ยังไมไดทํางาน 

22 
6 

78.57 
21.43 

รวม 28 100 
6. ลักษณะองคกร/ประเภทหนวยงาน (n = 22) 
   1) หนวยงานภาครัฐ 
   2) หนวยงานเอกชน 
   3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
   4) งานอิสระ/ธุรกิจสวนตัว 

7 
8 
1 
6 

31.82 
36.36 
4.55 
27.27 

รวม 22 100 
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ตารางที่ 1 (ตอ) ขอมูลพ้ืนฐานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(n= 28) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (n=22) 
   1) ต่ํากวา 15,000 บาท   
   2) 15,001-20,000 บาท 
   3) มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป 

8 
11 
3 

36.36 
50.00 
13.64 

รวม 22 100 
8. สาเหตุท่ียังไมไดทํางาน (n=6) 
   1) กําลังศึกษาตอ  
   2) กําลังเตรียมตัวสอบรับ  
       ราชการ/ภาค ก. 
   3) เหตุผลอ่ืนๆ (มีครอบครัว) 

4 
1 
 
1 

66.67 
16.67 

 
16.67 

รวม 6 100 
9. ความคาดหวังตอการประกอบอาชีพในอนาคต (n=6) 
   1) หนวยงานภาครัฐ    
   2) หนวยงานเอกชน 
   3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
   4) อ่ืนๆ (ไมประกอบอาชีพ) 

5 
0 
0 
1 

83.33 
0.00 
0.00 
16.67 

รวม 6 100 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 60.71 และเปนเพศชาย มีจํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 39.29 สวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษาอยูระหวาง 2.51-3.00 มีจํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 46.43 รองลงมาอยูระหวาง 3.01-3.50 มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 32.14 และต่ํากวา 
2.50 มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ขณะท่ีผลการเรียนเฉลี่ยท่ีสําเร็จการศึกษา 3.51 ขึ้นไป มีจํานวน
นอยที่สุดคือ 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.14 นอกจากน้ีสวนใหญสอบผานความรูความสามารถทั่วไปของ กพ. 
(ภาค ก) แลว มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 60.71 ขณะท่ียังสอบไมผานฯ มีจํานวน 10 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 35.71 และไมประสงคท่ีจะสอบ/ไมเคยสอบมีเพียง 1 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3.57 โดยสวนใหญไมไดศึกษา
ตอระดับบัณฑิต มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 67.86 และมีผูศึกษาตอระดับบัณฑิต มีจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 32.14 ท้ังน้ีสวนใหญทํางานแลว มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 78.57 แตบางสวนยังไมทํางาน มี
จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 21.43 
 ท้ังน้ีบัณฑิต ซ่ึงระบุวาเปนผูมีงานทําแลวจํานวน 22 คนน้ัน สวนใหญทํางานในหนวยงานเอกชน มี
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาทํางานในหนวยงานภาครัฐ จํานวน 7 คน โดย 6 คนประกอบ
อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 27.27 และทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 4.55 ซ่ึง
สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
รองลงมามีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 และมีรายไดมากกวา 20,001 บาทตอ
เดือน มีเพียง 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 ตามลําดับ 
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 ขณะท่ีบัณฑิตซ่ึงยังไมไดทํางาน/ประกอบอาชีพ จํานวน 6 คน น้ันสวนใหญใหเหตุผลวากําลังศึกษาตอ
มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาใหเหตุผลวากําลังเตรียมตัวสอบรับราชการ หรือ กําลังเตรียม
สอบวัดระดับความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ซ่ึงมีจํานวนเทากับผูท่ี
ใหเหตุผลวามีครอบครัวแลวจึงไมไดทํางานหรือประกอบอาชีพ อยางไรก็ตามบัณฑิตซ่ึงยังไมไดทํางานน้ัน สวน
ใหญ จํานวน 5 คน หรือคิดเปนรอยละ 83.33 คาดหวังที่จะทํางานในหนวยงานภาครัฐ โดยมีจํานวนเพียง 1 
คนเทาน้ันท่ีไมไดคาดหวังท่ีจะทํางานหรือประกอบอาชีพในอนาคต ท้ังน้ีไมปรากฎผูตอบวาคาดหวังท่ีจะ
ประกอบอาชีพในหนวยงานเอกชนและหนวยงานรัฐวิสาหกิจในอนาคตแตอยางใด 
 
 4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานบริบท 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความสอดคลองกับอัต
ลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” 

4.40 0.56 มาก 1 

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนใหมีความรอบ
รู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ 

4.38 0.72 มาก 2 

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

4.22 0.79 มาก 4 

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถนําไปประยุกต
แกปญหา/พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

4.09 0.93 มาก 5 

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทําใหผูเรียน
พัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดีใน
อนาคตได 

4.24 0.78 มาก 3 

รวม 4.27 0.75 มาก  

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D.=0.75) ท้ังน้ีเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานบริบท อยูในระดับมากทุกขอ โดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความสอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.40, S.D.=0.56) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนให มีความรอบรู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ  (x̄ = 4.38, 
S.D.=0.72), สามารถทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดี ในอนาคตได (x̄ = 4.24, 

S.D.=0.78), มีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน (x̄ = 4.22, S.D.=0.79), และความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถนําไปประยุกตแกปญหา/
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตได มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.09, S.D.=0.93) ตามลําดับ 
 
 4.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา 
ตารางที่  3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา  เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานปจจัยนําเขา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวด
วงวิชาการ 

4.03 0.87 มาก 4 

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากรสนับสนุนที่
จําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน 

3.88 0.95 มาก 5 

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณ
รวมถึงเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกครบถวน 

4.14 0.57 มาก 1 

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่เหมาะสมซ่ึง
เอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

4.09 0.80 มาก 3 

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

4.11 0.61 มาก 2 

รวม 4.05 0.76 มาก  

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของบัณฑิตหลัก สูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.05, 
S.D.=0.76) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับมากทุกขอ โดยความ
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คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณรวมถึงเคร่ืองมือท่ี
อํานวยความสะดวกครบถวน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 4.14, S.D.=0.57) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้ง

ในประเทศและตางประเทศอยางหลากหลาย (x̄ = 4.11, S.D.=0.61), มีสถานท่ีเหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียน
และ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ (x̄ = 4.09, S.D.=0.80), มีคณาจารยท่ีเช่ียวชาญ ประสบการณและศักยภาพ
เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ (x̄ = 4.03, S.D.=0.87), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากรสนับสนุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด (x̄ = 3.88, S.D.=0.95) ตามลําดับ 
 
 4.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานกระบวนการ 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สอดคลองกับ Active Learning 

4.13 0.75 มาก 3 

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัดกิจกรรม/
โครงการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการนอกหองเรียน 

4.41 0.55 มาก 1 

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมทักษะ
การใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองค
ความรูในระดับนานาชาติ 

4.25 0.63 มาก 2 

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจงรายละเอียด
และขอกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลอยาง
เปดเผย เปนธรรม 

3.73 0.95 มาก 5 

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและสมดุลกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

3.92 0.91 มาก 4 

รวม 4.08 0.75 มาก  
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของบัณฑิตหลัก สูตร รัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.08, 
S.D.=0.75) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการ อยูในระดับมากทุกขอ โดยความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมให
นิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.41, S.D.=0.55) รองลงมาคือ
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมทักษะการใช

ภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองคความรูในระดับนานาชาติ (x̄ = 4.25, S.D.=0.63), มีรูปแบบการเรียนการ

สอนที่หลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สอดคลองกับ Active Learning (x̄ = 4.13, S.D.=0.75), มี
การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและสมดุลกับภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน (x̄ = 3.92, 
S.D.=0.91), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจง
รายละเอียดและขอกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลอยางเปดเผย เปนธรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (x̄ = 
3.73, S.D.=0.95) ตามลําดับ 
 
 4.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานผลผลิต 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมรวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

4.49 0.45 มาก 2 

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

4.52 0.33 มากท่ีสุด 1 

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหใชปญญา 
วิเคราะหสถานการณท่ีมีความซับซอนไดอยาง
เหมาะสม 

4.30 0.63 มาก 4 

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมที่มีความ
หลากหลายและนอมรับความเห็นตาง 

4.37 0.55 มาก 3 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) ผลการวิ เคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานผลผลิต 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริม
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมี
ศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐาน
ในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

4.29 0.77 มาก 5 

รวม 4.39 0.54 มาก  
 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.39, S.D.=0.54) ท้ังน้ีเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สงเสริมใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.52, S.D.=0.33) 

โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามหลัก

พ้ืนฐานทางศีลธรรม (x̄ = 4.49, S.D.=0.45), สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมที่มีความ

หลากหลายและนอมรับความเห็นตาง (x̄ = 4.37, S.D.=0.55), สงเสริมใหใชปญญาวิเคราะหสถานการณท่ีมี

ความซับซอนไดอยางเหมาะสม (x̄ = 4.30, S.D.=0.63), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร

อยางเหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการ

วิจัยอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 4.29, S.D.=0.77) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 4.1.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานรายวิชาที่เปดสอน 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลหมวดรายวิชาทั้งหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความเหมาะสมของรายวิชา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับ 

1 หมวดวิชาแกน  4.31 0.49 มาก 3 
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 4.31 0.72 มาก 4 
3 หมวดวิชาเอกเลือก 4.36 0.75 มาก 2 
4 หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ 4.39 0.41 มาก 1 

รวม 4.34 0.59 มาก  
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 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ตอหมวดรายวิชาทั้งหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.34, 
S.D.=0.59) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายหมวดวิชา พบวา ความคิดเห็นตอหมวดรายวิชาท้ังหมดอยูในระดับมาก
ทุกหมวดรายวิชา โดยหมวดรายวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุด (x̄ = 4.39, S.D.=0.59) รองลงมาคือ หมวดวิชาเอกเลือก (x̄ = 4.36, S.D.=0.75), หมวดวิชาแกน (x̄ = 

4.31, S.D.=0.49) โดยหมวดวิชาเฉพาะดาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.31, S.D.=0.72) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ตามลําดับ ท้ังน้ีรายละเอียดความคิดเห็นแตละกลุมรายวิชาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน สามารถนําเสนอดังตารางที ่6.1-6.4 
 
ตารางที่ 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาแกนท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
4.12 0.77 มาก 8 

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
(Concepts and Theories of Public 
Administration) 

4.56 0.19 มากท่ีสุด 2 

3 0122142 ปรัชญาการเมือง  
(Political Philosophy) 

4.01 0.84 มาก 10 

4 0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการ
แผนดิน (Law and Public Administration) 

4.45 0.23 มาก 4 

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public Policies) 4.51 0.21 มากท่ีสุด 3 
6 0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ 

(Project Management and Analysis) 
4.43 0.30 มาก 5 

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) 

4.14 0.75 มาก 7 

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(Political, Economic, and Social System) 

4.62 0.13 มากท่ีสุด 1 

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

4.08 0.82 มาก 9 

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ (Public 
Financial Management) 

4.23 0.73 มาก 6 

รวม 4.31 0.49 มาก  
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 จากตารางที่ 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาแกนที่ เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.31, S.D.=0.49) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
แกน ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 มากที่สุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (Political, Economic, and Social 
System) มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.62, S.D.=0.13) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  
 2. รายวิชา 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร (Concepts and Theories of Public 

Administration) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.56, S.D.=0.19) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. รายวิชา 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public Policies) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 4.62, S.D.=0.13) ซ่ึงมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาแกน ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 

 1. รายวิชา 0122142 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 4.01, 
S.D.=0.84) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2. รายวิชา 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร  (Statistics in Public Administration) มี
คาเฉล่ีย (x̄ = 4.08, S.D.=0.82) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3. รายวิชา 0122111 ทฤษฎีองคการ (Organization Theories) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.12, S.D.=0.77) 
ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 

(Comparative Public Administration) 
4.67 0.22 มากท่ีสุด 1 

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership) 4.22 0.87 มาก 8 
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
4.13 0.96 มาก 11 

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

4.57 0.35 มากท่ีสุด 2 

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(Public Policies Implementation) 

4.43 0.51 มาก 4 
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ตารางท่ี 6.2 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
6 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

(Public Human Resource Management) 
4.07 1.01 มาก 12 

7 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

4.13 0.98 มาก 10 

8 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร 
(Ethics and Good Governance for 
Administrator) 

4.50 0.39 มากท่ีสุด 3 

9 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

4.34 0.83 มาก 6 

10 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Office) 

4.23 0.83 มาก 7 

11 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Research Methods in 
Public Administration) 

4.35 0.80 มาก 5 

12 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  
(Public Human Resource Management) 

4.16 0.93 มาก 9 

รวม 4.31 0.72 มาก  
 
 จากตารางท่ี 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (x̄ = 4.31, S.D.=0.72) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา
เฉพาะ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 มากที่สุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ (Comparative Public Administration) มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.67, S.D.=0.22) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. รายวิชา 0122321 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 
4.57, S.D.=0.35) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. รายวิชา 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร (Ethics and Good Governance for 

Administrator) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.50, S.D.=0.39) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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 ขณะท่ีความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1.  ราย วิช า  0122331 การบ ริ หารท รั พ ยา ก รม นุษย  ภ า ค รั ฐ  ( Public Human Resource 
Management) มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 4.07, S.D.=1.01) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2. รายวิชา 0122312 องคการและการจัดการ (Organization and Management) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 
4.13, S.D.=0.96) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 
4.13, S.D.=0.98) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถ่ิน  (Local Governance) 
1 0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 

(Comparative Local Government) 
4.47 0.83 มาก 4 

2 0122362 การกระจายอํานาจและการบริหาร
จัดการทองถิ่น (Decentralization and Local 
Governance) 

4.64 0.21 มากท่ีสุด 1 

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถ่ิน
ไทย (Law for Thai Local Government) 

4.35 0.97 มาก 7 

4 0122462 การบริหารการคลังทองถ่ิน  
(Local Financial Management) 

4.32 0.86 มาก 10 

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban Management) 

4.51 0.35 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.45 0.64 มาก  
      3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ  
           (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) 4.52 0.33 มากท่ีสุด 2 
7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing in 

Public Sector) 
4.21 0.89 มาก 14 

8 0122471 องคกรและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ (Organization and International 
Relation) 

4.34 0.76 มาก 9 
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ตารางที่  6.3 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   (ตอ) 3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ  
           (Public Management and International Affairs) 
9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (Public 

Management Innovation) 
4.25 0.86 มาก 12 

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ 
(Information Digital Management in 
Public Sector) 

4.43 0.88 มาก 6 

รวม 4.34 0.74 มาก  
 3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law 4.47 0.81 มาก 5 
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law) 4.35 0.75 มาก 8 
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 
4.22 0.90 มาก 13 

14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law 
of Civil Procedure) 

4.17 0.96 มาก 15 

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of 
Evidence) 

4.29 0.88 มาก 11 

รวม 4.30 0.86 มาก  
 
 ตารางที่ 6.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท้ัง 3 กลุมรายวิชาท่ีเปดสอน
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมินความเหมาะสม 

ของกลุมรายวิชาเอกเลือก 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 กลุมการปกครองทองถ่ิน   4.45 0.64 มาก 1 
2 กลุมการจัดการภาครัฐ 

และกิจการระหวางประเทศ 
4.34 0.74 มาก 2 

3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 4.30 0.86 มาก 3 
 รวม 4.36 0.75 มาก  

 
 จากตารางท่ี 6.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
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อยูในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D.=0.75) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายกลุมวิชา พบวา วิชาเอกเลือกกลุมการ

ปกครองทองถ่ิน  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.45, S.D.=0.64) รองลงมาคือวิชาเอกเลือกกลุม 
การจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ (x̄ = 4.34, S.D.=0.74) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในขณะท่ี

วิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.30, S.D.=0.86) โดยอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดกลุมวิชาเอกเลือกที่เปดสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม
ตารางที่ 6.3 น้ัน พบวา ความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอกเลือก ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มากท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถ่ิน (Decentralization and 

Local Governance) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 4.64, S.D.=0.21) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการ
ปกครองทองถ่ิน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. รายวิชา 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.52, S.D.=0.33) ซ่ึงอยูใน
รายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. รายวิชา 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร (Metropolitan and Urban Management) มี

คาเฉล่ีย (x̄ = 4.51, S.D.=0.35) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการปกครองทองถิ่น โดยมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอกเลือก ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law of Civil Procedure) มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
(x̄ = 4.17, S.D.=0.96) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก 
 2. รายวิชา 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing in Public Sector) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 4.21, 
S.D.=0.89) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3. รายวิชา 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure) มีคาเฉล่ีย (x̄ 
= 4.22, S.D.=0.90) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก 
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ตารางที่ 6.4 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา) 
1 0122491 สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 
4.45 0.35 มาก 2 

2 0122492 การคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

4.22 0.59 มาก 3 

3 0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Practicum in Public Administration) 

4.50 0.31 มากท่ีสุด 1 

 รวม 4.39 0.41 มาก  
 
 4.1.7 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 
 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นซ่ึงเปนแบบแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดท่ีมีตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ตามความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน พบวามีผูแสดงความคิดเห็นที่ปรากฎใน
แบบสอบถาม จํานวน 4 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. มีรายวิชานาสนใจหลายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาทางดานกฎหมายท่ีสามารถนําไปประยุกต ได
มากกวาเรียนเฉพาะวิชาดานการปกครองทองถ่ิน 
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มีความกาวหนาไปมากจากเดิม ยินดีดวยครับ 
 3. ควรเปดสอนระดับปริญญาโทดวย  
 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะฯ ควรรับนิสิตเพ่ิมเติมเพราะมีผูตองการเขาศึกษาตอเปนจํานวนมาก 
ไดรับความนิยมมาก อัตราการแขงขันสูง 
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4.2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4.2.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
ตารางที่ 7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 

(n= 28) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 

1. ประเภทของสถานประกอบการ 
   1) หนวยงานราชการ 
   2) หนวยงานเอกชน 
   3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือ    
       หนวยงานลักษณะอ่ืน 

9 
17 
2 

32.14 
60.71 
7.14 

รวม 28 100 
2. พ้ืนที่ต้ังของสถานประกอบการ 
   1) พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  
   2) พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯและ 
       ปริมณฑล 
   3) พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

15 
4 
 
9 

53.57 
14.29 

 
32.14 

รวม 28 100 
3. ขนาดของสถานประกอบการ 
   1) ขนาดเล็ก (< 50 คน)    
   2) ขนาดกลาง (50 - 100 คน) 
   3) ขนาดใหญ (101 - 500 คน)    
   4) ขนาดใหญมาก (>500 คน) 

15 
11 
2 
0 

53.57 
39.29 
7.14 
0.00 

รวม 28 100 
4. เกณฑการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางานในของสถานประกอบการ 
   1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   
   2) คุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา 
   3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   
   4) ความรูความสามารถพิเศษ 
   5) อ่ืน ๆ 

0 
16 
1 
3 
8 

0.00 
57.14 
3.57 
10.71 
28.57 

รวม 28 100 
 
 จากตารางที่ 7.1 พบวาสถานประกอบการสวนใหญเปนหนวยงานเอกชน มีจํานวน 17 หนวยงาน คิด
เปนรอยละ 60.17 รองลงมาเปนหนวยงานราชการ จํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 32.14 ในขณะท่ี
หนวยงานหนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานลักษณะอ่ืน มีจํานวนนอยท่ีสุด 2 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
7.14  ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญมีพ้ืนท่ีตั้งจังหวัดสงขลา มีจํานวน 15 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 53.57 โดยพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ อันประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัด
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นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง รวมมีจํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 32.14 ในขณะที่พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล มีจํานวน 4 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 14.29 และสวนใหญเปนสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก 
(< 50 คน) จํานวน 15 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 53.57 รองลงมาเปนหนวยงานขนาดกลาง (50 - 100 คน) มี
จํานวน 11 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 39.29 และเปนขนาดใหญ (101 - 500 คน) มีจํานวน 2 หนวยงานคิด
เปนรอยละ 7.14 โดยไมมีหนวยงานขนาดใหญมาก (>500 คน) แตอยางใด ท้ังน้ีคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาเปน
เกณฑสวนใหญในการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางานในของสถานประกอบการ มีจํานวน 16 หนวยงาน คิดเปน
รอยละ 57.14 รองลงมาจะพิจารณาจากเหตุผลอ่ืน ไดแก การพิจารณาสืบเน่ืองจากการฝกสหกิจศึกษา และ
พิจารณาจากการแนะนําของบุคคลใกลชิด รวมถึงพิจารณาจากความสัมพันธสวนตัว มีจํานวนรวม 8 หนวยงาน 
คิดเปนรอยละ 28.57 ในขณะที่พิจารณาจากความรูความสามารถพิเศษ มีจํานวน 3 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
10.71 ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียนสะสมมีจํานวน 1 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 3.57 โดยไมปรากฎพบ
เกณฑการพิจารณาจากชื่อเสียงของสถาบันแตอยางใด 
 
ตารางที่ 7.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคกรผูใชบัณฑิต 

(n= 28) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
   1) ชาย 
   2) หญิง 

8 
20 

28.57 
71.43 

รวม 28 100 
2. อายุ 
   1) ต่ํากวา 30 ป 
   2) ระหวาง 31 – 40 ป 
   3) ระหวาง 41 – 50 ป   
   4) มากกวา 50 ปขึ้นไป 

1 
6 
16 
5 

3.57 
21.43 
57.14 
17.86 

รวม 28 100 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1) ปริญญาตรีหรือต่ํากวา    
   2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   3) ปริญญาโท 
   4) ปริญญาเอก 

10 
0 
17 
1 

35.71 
0.00 
60.71 
3.57 

รวม 28 100 
4. ตําแหนงปจจุบัน 
   1) ผูบริหารองคกร  
   2) หัวหนางาน/ฝาย/แผนก 
   3) พนักงานเจาหนาท่ี 

3 
14 
11 

10.71 
50.00 
39.29 

รวม 28 100 
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 จากตารางท่ี 7.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคกรผูใชบัณฑิตพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 71.43 ในขณะท่ีเปนเพศชาย มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และมีอายุระหวาง 41 – 
50 ป มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา มีอายุระหวาง ระหวาง 31 – 40 ป มีจํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 21.43 ในขณะท่ีอายุ 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.86 โดยอายุต่ํากวา 30 ป มี
เพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ตามลําดับ โดยระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 60.71 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มีจํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 35.71 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 แตไมมี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตแตอยางใด และสวนใหญมีตําแหนงเปนหัวหนางาน/ฝาย/
แผนก มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนตําแหนงพนักงานเจาหนาที่ มีจํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 39.29 โดยดํารงตําแหนงผูบริหารมี 3 คน คิดเปนรอยละ 10.71 ตามลําดับ 
 
 4.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานบริบท 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความสอดคลองกับอัต
ลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” 

4.15 0.40 มาก 3 

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนใหมีความรอบ
รู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ 

4.23 0.29 มาก 1 

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

3.86 0.91 มาก 5 

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถนําไปประยุกต
แกปญหา/พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

4.09 0.53 มาก 4 

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทําใหผูเรียน
พัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดี 
ในอนาคตได 

4.17 0.38 มาก 2 

รวม 4.10 0.50 มาก  

 
 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.10, S.D.=0.50) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็น
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ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานบริบท อยู

ในระดับมากทุกขอ โดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนใหมีความรอบรู สูงานและมีประสบการณ

เชิงปฏิบัติ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.23, S.D.=0.29) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดีใน

อนาคตได (x̄ = 4.17, S.D.=0.38), มีความสอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” (x̄ = 

4.15, S.D.=0.40), สามารถนําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใตได  (x̄ = 4.09, 

S.D.=0.53), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัย

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 3.86, S.D.=0.91) ตามลําดับ 

 4.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา 
ตารางที่  9 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา  เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานปจจัยนําเขา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวด
วงวิชาการ 

3.91 0.77 มาก 4 

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากรสนับสนุนที่
จําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน 

3.93 0.75 มาก 3 

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณ
รวมถึงเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกครบถวน 

3.86 0.97 มาก 5 

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่เหมาะสมซ่ึง
เอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

4.01 0.50 มาก 2 

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

4.22 0.31 มาก 1 

รวม 3.99 0.66 มาก  

 
 จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 
ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D.=0.66) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็น
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ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัย
นําเขา อยูในระดับมากทุกขอ โดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศอยางหลากหลาย มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.22, S.D.=0.31) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่เหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ (x̄ = 4.01, 
S.D.=0.50), มีบุคลากรสนับสนุนที่จําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน (x̄ = 3.93, S.D.=0.75), มี

คณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ ประสบการณและศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ (x̄ = 3.91, S.D.=0.77), และ
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณรวมถึง
เคร่ืองมือท่ีอํานวยความสะดวกครบถวน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 3.86, S.D.=0.97) ตามลําดับ 
 
 4.2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานกระบวนการ 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สอดคลองกับ Active Learning 

3.73 0.87 มาก 5 

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัดกิจกรรม/
โครงการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการนอกหองเรียน 

4.01 0.80 มาก 3 

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมทักษะ
การใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองค
ความรูในระดับนานาชาติ 

4.11 0.54 มาก 1 

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจงรายละเอียด
และขอกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลอยาง
เปดเผย เปนธรรม 

3.80 0.73 มาก 4 

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและสมดุลกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

4.02 0.71 มาก 2 

รวม 3.93 0.73 มาก  
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 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของสถานประกอบการ ภาพรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 3.93, S.D.=0.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยมีกลไกสงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองคความรูในระดับนานาชาติ มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.11, S.D.=0.54) รองลงมาคือ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและ

สมดุลกับภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน (x̄ = 4.02, S.D.=0.71), มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตได
พัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน, มีการชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดเกณฑการวัดและ
ประเมินผลอยางเปดเผย เปนธรรม (x̄ = 3.80, S.D.=0.73), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

สอดคลองกับ Active Learning มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 3.73, S.D.=0.87) ตามลําดับ 
 
 4.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานผลผลิต 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมรวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

4.19 0.45 มาก 4 

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

4.12 0.53 มากท่ีสุด 5 

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหใชปญญา 
วิเคราะหสถานการณซับซอนอยางเหมาะสม 

4.20 0.43 มาก 3 

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมที่มีความ
หลากหลายและนอมรับความเห็นตาง 

4.27 0.35 มาก 2 

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถาน
การณรวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาอยางถูกตอง 

4.29 0.27 มาก 1 

 รวม 4.21 0.40 มาก  
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 จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของสถานประกอบการ ภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D.=0.40) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการอยูในระดับมากทุก

ขอ โดยมีกลไกสงเสริมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับสถานการณ

รวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด (x̄ = 4.29, S.D.=0.27) รองลงมาคือ สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความ

หลากหลายและนอมรับความเห็นตาง (x̄ = 4.27, S.D.=0.35), สงเสริมใหใชปญญาวิเคราะหสถานการณซับ

ซอนอยางเหมาะสม, มีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการนอก

หองเรียน (x̄ = 4.20, S.D.=0.43), สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน

ตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม (x̄ = 4.19, S.D.=0.45), และสงเสริมใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทางรัฐ

ประศาสนศาสตร มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 4.12, S.D.=0.53) ตามลําดับ 

 4.2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานรายวิชาที่เปดสอน 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลหมวดรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอหมวดรายวิชาท่ีเปด
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความเหมาะสมของรายวิชา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับ 

1 หมวดวิชาแกน  4.28 0.70 มาก 3 
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 4.42 0.57 มาก 1 
3 หมวดวิชาเอกเลือก 4.36 0.75 มาก 2 
4 หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ 4.26 0.34 มาก 4 

รวม 4.33 0.59 มาก  
  
 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอหมวด
รายวิชาท้ังหมดที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.33, S.D.=0.59) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนราย
หมวดวิชา พบวา ความคิดเห็นตอหมวดรายวิชาท้ังหมดอยูในระดับมากทุกหมวดรายวิชา โดยหมวดรายวิชา

เฉพาะดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.42, S.D.=0.57) รองลงมาคือ หมวด
วิชาเอกเลือก (x̄ = 4.36, S.D.=0.75), หมวดวิชาแกน (x̄ = 4.28, S.D.=0.70) โดยหมวดวิชาประสบการณเชิง

ปฏิบัติมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 4.26, S.D.=0.34) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ ท้ังน้ี
รายละเอียดแตละกลุมรายวิชาตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผู ใชบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ สามารถนําเสนอดังตารางท่ี 12.1-12.4 
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ตารางท่ี 12.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาแกนที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
4.22 0.83 มาก 7 

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
(Concepts and Theories of Public 
Administration) 

4.36 0.67 มาก 5 

3 0122142 ปรัชญาการเมือง  
(Political Philosophy) 

3.78 0.97 มาก 10 

4 0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการ
แผนดิน (Law and Public Administration) 

4.15 0.88 มาก 8 

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public Policies) 4.45 0.56 มาก 3 
6 0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ 

(Project Management and Analysis) 
4.50 0.45 มากทีสดุ 2 

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) 

4.32 0.75 มาก 6 

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(Political, Economic, and Social System) 

4.52 0.37 มากท่ีสุด 1 

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

4.12 0.93 มาก 9 

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ (Public 
Financial Management) 

4.40 0.62 มาก 4 

รวม 4.28 0.70 มาก  
 
 จากตารางที่ 12.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาแกนท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (x̄ = 4.28, S.D.=0.70) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาแกนที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มากที่สุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (Political, Economic, and Social 
System) มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄ = 4.52, S.D.=0.37) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  
 2. รายวิชา 0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ (Project Management and Analysis) 

มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.50, S.D.=0.45) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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 3. รายวิชา 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public Policies) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 4.45, S.D.=0.56) ซ่ึงมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาแกน 
ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 

 1. รายวิชา 0122142 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 3.78, 
S.D.=0.97) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2. รายวิชา 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร  (Statistics in Public Administration) มี

คาเฉล่ีย (x̄ = 4.12, S.D.=0.93) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน (Law and Public Administration) 
มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.15, S.D.=0.88) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 
ตารางที่ 12.2 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 

(Comparative Public Administration) 
4.21 0.89 มาก 11 

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership) 4.48 0.47 มาก 6 
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
4.37 0.69 มาก 8 

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

4.50 0.43 มากท่ีสุด 5 

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(Public Policies Implementation) 

4.59 0.32 มากท่ีสุด 2 

6 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
(Public Human Resource Management) 

4.25 0.82 มาก 10 

7 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

4.34 0.78 มาก 9 

8 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร 
(Ethics and Good Governance for 
Administrator) 

4.57 0.35 มากท่ีสุด 3 

9 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

4.56 0.39 มากท่ีสุด 4 

10 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Office) 

4.63 0.23 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 12.2 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่ เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
11 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร (Research Methods in 
Public Administration) 

4.20 0.95 มาก 12 

12 0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการ
สาธารณะ (Public Project Management and 
Planning) 

4.39 0.56 มาก 7 

รวม 4.42 0.57 มาก  
 
 จากตารางท่ี 12.2 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ เปดสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.42, S.D.=0.57) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการ/ผูใชบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มากที่สุด 3 รายวิชา ไดแก 

 1. รายวิชา 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Electronic Office) มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x̄ = 4.63, 
S.D.=0.23) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  
 2. รายวิชา 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policies Implementation) มี
คาเฉล่ีย (x̄ = 4.59, S.D.=0.32) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. รายวิชา 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร (Ethics and Good Governance for 

Administrator) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.57, S.D.=0.35) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  (Research Methods in Public 
Administration) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 4.20, S.D.= 0.95) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2. รายวิชา 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ (Comparative Public Administration) มี

คาเฉล่ีย (x̄ = 4.21, S.D.=0.89) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. ร าย วิ ช า  0122331 กา รบ ริหาร ท รั พยา ก รม นุษ ย  ภ า ค รั ฐ  ( Public Human Resource 

Management) มีคาเฉล่ีย (x̄=4.25, S.D.=0.82) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 12.3 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถ่ิน  (Local Governance) 
1 0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 

(Comparative Local Government) 
4.13 0.63 มาก 12 

2 0122362 การกระจายอํานาจและการบริหาร
จัดการทองถิ่น (Decentralization and Local 
Governance) 

4.25 0.51 มาก 9 

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถ่ิน
ไทย (Law for Thai Local Government) 

4.54 0.33 มากท่ีสุด 4 

4 0122462 การบริหารการคลังทองถ่ิน  
(Local Financial Management) 

4.47 0.40 มาก 5 

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban Management) 

4.60 0.27 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.39 0.43 มาก  
      3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ  
           (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) 4.67 0.22 มากท่ีสุด 2 
7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing in 

Public Sector) 
4.43 0.48 มาก 8 

8 0122471 องคกรและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ (Organization and International 
Relation) 

4.21 0.59 มาก 10 

9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (Public 
Management Innovation) 

4.44 0.56 มาก 6 

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ 
(Information Digital Management in 
Public Sector) 

4.67 0.25 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.48 0.42 มาก  
 3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law 4.33 0.49 มาก 7 
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law) 4.21 0.64 มาก 11 
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 
4.05 0.99 มาก 13 
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ตารางท่ี 12.3 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ (Law for Public Sector) 
14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law 

of Civil Procedure) 
3.80 1.06 มาก 14 

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of 
Evidence) 

3.43 1.13 ปานกลาง 15 

รวม 3.96 0.86 มาก  
 
 ตารางที่ 12.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท้ัง 3 กลุมรายวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมินความเหมาะสม 

ของกลุมรายวิชาเอกเลือก 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 กลุมการปกครองทองถ่ิน   4.39 0.43 มาก 2 
2 กลุมการจัดการภาครัฐ 

และกิจการระหวางประเทศ 
4.48 0.42 มาก 1 

3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 3.96 0.86 มาก 3 
 รวม 4.36 0.75 มาก  

 
 จากตารางท่ี 12.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิตตอกลุม
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D.=0.75) ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาเปนรายกลุมวิชา พบวา วิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ มีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด โดยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D.=0.42) รองลงมาคือวิชาเอกเลือกกลุมการปกครองทองถิ่น (x̄ = 
4.39, S.D.=0.43) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ในขณะท่ีวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด (x̄ = 3.96, S.D.=0.86) โดยความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดกลุมวิชาเอกเลือกที่เปดสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม
ตารางที่ 12.3 น้ัน พบวา ความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาเอกเลือก ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มากท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
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 1. รายวิชา 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ (Information Digital Management in 
Public Sector) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.67, S.D.=0.25) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการ
ภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. รายวิชา 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.67, S.D.=0.22) ซ่ึงอยูใน
รายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. รายวิชา 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร (Metropolitan and Urban Management) มี

คาเฉล่ีย (x̄ = 4.60, S.D.=0.27) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการปกครองทองถิ่น โดยมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากที่สุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอก
เลือก ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence) มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 3.43, 
S.D.=1.13) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง 
 2. รายวิชา 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law of Civil Procedure) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 
4.21, S.D.=1.06) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก 
 3. 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.05, 
S.D.=0.99) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 12.4 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา) 
1 0122491 สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 
4.51 0.27 มากท่ีสุด 1 

2 0122492 การคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

4.09 0.37 มาก 3 

3 0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Practicum in Public Administration) 

4.20 0.38 มาก 2 

 รวม 4.26 0.34 มาก  
 
 จากตารางท่ี 12.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิตตอกลุม
รายวิชาในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.26, S.D.=0.34) 
ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายกลุมวิชา พบวา วิชา 0122491 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) มีคาเฉลี่ย



79 
 

สูงที่สุด โดยความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.51, S.D.=0.27) รองลงมาคือ0122493 การฝกงานทาง

รัฐประศาสนศาสตร (Practicum in Public Administration) (x̄ = 4.20, S.D.=0.38) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ในขณะท่ีวิชา 0122492 การคนควาอิสระ (Independent Study) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (x̄ = 4.09, 
S.D.=0.37) โดยความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 4.2.7 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นซ่ึงเปนแบบแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดท่ีมีตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ/ผูใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน พบวามีผูแสดงความคิดเห็นท่ี
ปรากฎในแบบสอบถาม จํานวน 7 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. บัณฑิตมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางดี แตควรจัดสรรรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 
 2. บางรายวิชามีความซํ้าซอนจนเกินความจําเปนท้ังวิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะท่ีรับทราบ ควรมุงเนน
การสอนที่นิสิตนักศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง 
 3. แนวโนมการใชภาษาท่ีสามในสังคมปจจุบันเปนสิ่งจําเปน ทางมหาวิทยาลัยควรสอนเสริมใน
รายวิชาทางดานภาษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากภาษาองกฤษ เชน ในจังหวัดสงขลาท่ีมีการเปดรับชาวตางชาติเขา
มาเปนจํานวนมาก ทั้งมาเลย จีนดังน้ันควรสงเสริมใหผูเรียนมีความรูดานภาษาพ้ืนฐานตางๆดวย 
 4. คุณภาพบัณฑิตคือภาพสะทอนคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ันนอกจากความรูท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพแลว ฝากใหมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันการศึกษาที่มุงปลูกฝงใหนักศึกษาเปนคนดีและมี
คุณธรรมจริยธรรมดวย จะสงผลใหสังคมมีทั้งคนเกงและคนดี 
 5. เห็นดวยกับการปรับเน้ือหารายวิชาการจัดการเรียนใหมีความหลากหลาย เพราะในสถานการณ
ปจจุบันการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ สงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิตในอนาคตอยางมาก 
 6. หลายวิชานาสนใจและคิดวานาจะนําไปใชไดจริง เชน วิชาในกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการ
ระหวางประเทศ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริงในอนาคต 
 7. ควรเนนการฝกวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตรมากขึ้น โดยอาจเพ่ิมรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเชิงปฏิบัติควบคูกับการเรียนในหองเรียน เพราะโจทยมหาวิทยาลัยทักษิณมุงผลิตนักรัฐประศาสนศาสตร 
(จากแบบสอบถามซ่ึงนาสนใจ) ที่เปนฐานสําคัญของการสรางนักการเมืองนักการปกครองที่ดีน้ัน จะทําให
นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงในสถานท่ีทํางานท่ีสนใจและสามารถกําหนดอนาคตตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญเช่ือม่ันวารัฐประศาสนศาสตรท่ีน่ีจะสรางคนดีคนเกงพรอม ท่ีมีความสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไดจริง 
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4.3 ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่ มีตอ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

  
4.3.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ตารางที่ 13 ขอมูลพ้ืนฐานของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร 

(n= 92) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 
   1) ชาย 
   2) หญิง 

38 
54 

41.30 
58.70 

รวม 92 100 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
   1) ต่ํากวา 2.50 
   2) ระหวาง 2.51-3.00 
   3) ระหวาง 3.01-3.50 
   4) มากกวา 3.51 ข้ึนไป 

9 
63 
18 
2 

9.78 
68.48 
19.57 
2.17 

รวม 92 100 
3. ภูมิลําเนา 
   1) จังหวัดสงขลา  
   2) สามจังหวัดชายแดนภาคใต   
   3) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

70 
6 
16 

76.09 
6.52 
17.39 

รวม 92 100 
4. รายรับเฉล่ียตอเดือน 
   1) ต่ํากวา 5,000 บาท 
   2) 5,001–10,000 บาท 
   3) 10,001 บาทข้ึนไป 

7 
81 
4 

7.61 
88.04 
4.35 

รวม 92 100 
5. แผนการเรียนกอนเขาศึกษาตอ   
   1) วิทย – คณิต 
   2) คณิต-อังกฤษ/ศิลป-คํานวณ 
   3) ศิลป – ภาษา 
   4) แผนการเรียนอ่ืน  

3 
43 
38 
8 

3.26 
46.74 
41.30 
8.70 

รวม 92 100 
6. ลําดับในการเลือกศึกษาตอ   
  1) เลือกเพียงลําดับ 1 เทาน้ัน   
  2) เลือกตามลําดับอ่ืน 
  3) เลือกเปนลําดับสุดทาย 

56 
27 
9 

60.87 
29.35 
9.78 

รวม 92 100 
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ตารางที่ 13 (ตอ) ขอมูลพ้ืนฐานของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร 
(n= 92) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
7. เหตุผลการเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   1) ชื่อเสียงของหลักสูตร/  
       มหาวิทยาลัยทักษิณ   
   2) ผูปกครอง/ครู/รุนพ่ี หรือ  
      บุคคลอ่ืนแนะนํา  
   3) เหตุผลอ่ืนๆ 

67 
 

23 
 
2 

72.83 
 

25.00 
 

2.17 
รวม 92 100 

8. การเขารวมเปนสมาชิกชมรม/สโมสร หรือกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีดําเนินการจัดในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   1) ไมเขารวม    
   2) เขารวม  

23 
69 

25.00 
75.00 

รวม 92 100 
9. ความคาดหวังหลังจากสําเร็จการศึกษา 
   1) รับราชการ  
   2) ศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
   3) อ่ืนๆ 

78 
11 
3 

84.78 
11.96 
3.26 

รวม 92 100 
 
 จากตารางที่ 13 พบวานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตรสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีจํานวน 54 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 58.70 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอย
ละ 41.30 ซ่ึงสวนใหญมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมระหวาง 2.51-3.00 จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 68.48
รองลงมามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.01-3.50 มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 19.57 ผลการเรียน
เฉล่ียสะสมต่ํากวา 2.50 มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.78 ในขณะท่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.51 
ขึ้นไปน้ัน มีจํานวนนอยท่ีสุด 2 คน คิดเปนรอยละ 2.17 ตามลําดับ และมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา มี
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 76.09 โดยมีภูมิลําเนาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อันประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง รวมมี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.39 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีจํานวนนอยท่ีสุด 6 คน คิด
เปนรอยละ 6.52 นอกจากน้ีสวนใหญมีรายรับเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001–10,000 บาท มีจํานวน คิดเปน
รอยละ มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.61 และมีรายไดตอเดือนมากกวา 10,001 
บาทข้ันไป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.35 ในขณะท่ีแผนการเรียนกอนเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตน้ัน สวนใหญสําเร็จแผนการเรียนคณิต-อังกฤษ/ศิลป-คํานวณ มีจํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 46.74 รองลงมาสําเร็จแผนศิลป – ภาษา มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 41.30 แผนการเรียนอ่ืน
ไดแก ไทย-สังคม มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.70 และแผนวิทย – คณิต มีจํานวนนอยท่ีสุด 3 คน คิดเปน
รอยละ 3.26 ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญเลือกศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเปนอันดับ 1 เพียง
อันดับเดียวมีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 60.87 รองลงมาเลือกอันดับ 2-4 มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
29.35 โดยมีผูเลือกเปนอันดับสุดทาย มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.78 ตามลําดับ 
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 นอกจากน้ีสวนใหญเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรดวยเหตุผลชื่อเสียงของหลักสูตร/มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 72.83 รองลงมา
เลือกจากผูปกครอง/ครู/รุนพ่ี หรือบุคคลอ่ืนแนะนํา มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และเลือกดวย
เหตุผลอ่ืน ไดแกพลาดหวังจากมหาวิทยาลัยอ่ืน มีจํานวนนอยท่ีสุด 2 คน คิดเปนรอยละ 2.17 ทั้งน้ีสวนใหญ
เขารวมเปนสมาชิกชมรม/สโมสร หรือกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีดําเนินการจัดในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีจํานวน 69 
คน คิดเปนรอยละ 75.00 โดยไมเขารวมกิจกรรมใดๆ มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และสวนใหญ
คาดหวังหลังจากสําเร็จการศึกษาวาประกอบอาชีพรับราชการ มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 84.78 
รองลงมาคาดหวังจะศึกษาตอ มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.96 ในขณะที่ยังไมมีความคาดหวังหลัง
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีจํานวนนอยที่สุด 3 คน คิดเปนรอยละ 3.26 ตามลําดับ 
 
 4.3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานบริบท 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความสอดคลองกับอัต
ลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” 

4.56 0.42 มากท่ีสุด 2 

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนใหมีความรอบ
รู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ 

4.58 0.39 มากท่ีสุด 1 

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

4.42 0.57 มาก 4 

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถนําไปประยุกต
แกปญหา/พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

4.39 0.71 มาก 5 

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทําใหผูเรียน
พัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดีใน
อนาคตได 

4.54 0.45 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.49 0.51 มาก  

 
 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.49, S.D.=0.51) ท้ังน้ีเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานบริบทสามารถเรียงลําดับไดโดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุนใหมีความรอบรู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.58, S.D.=0.39) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความสอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา จริยธรรม
นําการพัฒนา” (x̄ = 4.56, S.D.=0.42), สามารถทําใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรที่ดีใน
อนาคตได (x̄ = 4.54, S.D.=0.45), มีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน (x̄ = 4.52, 
S.D.=0.47), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถนําไป
ประยุกตแกปญหา/พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตได มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (x̄ = 4.39, S.D.=0.71) โดยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 
 4.3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานปจจัยนําเขา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและศักยภาพเปนท่ียอมรับใน 
แวดวงวิชาการ 

4.35 0.69 มาก 4 

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากรสนับสนุนที่
จําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน 

4.68 0.35 มาก 1 

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณ
รวมถึงเคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกครบถวน 

4.33 0.67 มาก 5 

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่เหมาะสมซ่ึง
เอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

4.49 0.50 มาก 3 

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

4.51 0.41 มาก 2 

รวม 4.47 0.52 มาก  

 
 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.47, S.D.=0.52) ท้ังน้ีเม่ือ
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พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัยนําเขา สามารถเรียงลําดับไดโดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากรสนับสนุนที่จําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการทุกดาน 

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, S.D.=0.35) รองลงมาคือความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศอยางหลากหลาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.51, 

S.D.=0.41), มีสถานท่ีเหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ (x̄ = 4.49, S.D.=0.50), มี
คณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ ประสบการณและศักยภาพเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ (x̄ = 4.35, S.D.=0.69), และ
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุอุปกรณรวมถึง

เคร่ืองมือที่อํานวยความสะดวกครบถวน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x̄ = 4.33, 
S.D.=0.67) ตามลําดับ 
 
 4.3.4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานกระบวนการ 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สอดคลองกับ Active Learning 

4.57 0.33 มาก 1 

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัดกิจกรรม/
โครงการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการนอกหองเรียน 

4.50 0.42 มาก 2 

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริมทักษะ
การใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองค
ความรูในระดับนานาชาติ 

4.30 0.67 มาก 4 

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจงรายละเอียด
และเกณฑการวัดประเมินผลเปดเผย เปนธรรม 

4.21 0.83 มาก 5 

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและสมดุลกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

4.45 0.49 มาก 3 

รวม 4.40 0.54 มาก  
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 จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D.=0.54) ท้ังน้ีเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการ สามารถเรียงลําดับโดยความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สอดคลองกับ Active Learning มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 
4.57, S.D.=0.33) รองลงมาคือความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มี

การจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน (x̄ = 4.50, 
S.D.=0.42), มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดรับและสมดุลกับภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน (x̄ = 
4.45, S.D.=0.49), มีกลไกสงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองคความรูในระดับนานาชาติ
(x̄ = 4.30, S.D.=0.67), และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มี
การชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลอยางเปดเผย เปนธรรม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
(x̄ = 4.21, S.D.=0.83) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 4.3.5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต 
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานผลผลิต 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมรวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

4.41 0.55 มาก 3 

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหมีความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

4.53 0.38 มากท่ีสุด 1 

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหใชปญญา 
วิเคราะหสถานการณท่ีมีความซับซอนไดอยาง
เหมาะสม 

4.39 0.71 มาก 4 

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมที่มีความ
หลากหลายและนอมรับความเห็นตาง 

4.52 0.45 มาก 2 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นความคิดเห็น 

ดานผลผลิต 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไกสงเสริม
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมี
ศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐาน
ในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

4.20 0.87 มาก 5 

รวม 4.41 0.59 มาก  
 
 จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต เก่ียวกับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D.=0.59) ท้ังน้ีเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สงเสริมใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.53, S.D.=0.38) 

โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมท่ีมี

ความหลากหลายและนอมรับความเห็นตาง (x̄ = 4.52, S.D.=0.45), สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมี

การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม (x̄ = 4.41, S.D.=0.55), สงเสริมใหใชปญญาวิ

เคราะหสถานการณท่ีมีความซับซอนไดอย างเหมาะสม (x̄ = 4.39, S.D.=0.71), และมีกลไกสงเสริม

ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมีศักยภาพการใช

เคร่ืองมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.20, 

S.D.=0.87) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 4.3.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานรายวิชาที่เปดสอน 
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลหมวดรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นความเหมาะสมของรายวิชา x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับ 

1 หมวดวิชาแกน  4.22 0.66 มาก 4 
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 4.28 0.59 มาก 3 
3 หมวดวิชาเอกเลือก 4.39 0.62 มาก 1 
4 หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ 4.36 0.55 มาก 2 

รวม 4.31 0.60 มาก  
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 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอหมวดรายวิชาทั้งหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (x̄ = 4.31, 
S.D.=0.60) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายหมวดวิชา พบวา ความคิดเห็นตอหมวดรายวิชาท้ังหมดอยูในระดับมาก
ทุกหมวดรายวิชา โดยหมวดรายวิชาเอกเลือก มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 
4.39, S.D.=0.62) รองลงมาคือ ประสบการณเชิงปฏิบัติ (x̄ = 4.36, S.D.=0.55), หมวดวิชาเฉพาะดาน (x̄ = 

4.28, S.D.=0.59) โดยหมวดวิชาแกน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 4.22, S.D.=0.66) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ตามลําดับ ท้ังน้ีรายละเอียดความคิดเห็นแตละกลุมรายวิชาของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น สามารถนําเสนอดังตารางท่ี 18.1 - 18.4 
 
ตารางท่ี 18.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาแกนที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
3.92 1.02 มาก 10 

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 
(Concepts and Theories of Public 
Administration) 

4.23 0.63 มาก 6 

3 0122142 ปรัชญาการเมือง  
(Political Philosophy) 

4.36 0.59 มาก 5 

4 0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการ
แผนดิน (Law and Public Administration) 

4.39 0.45 มาก 3 

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public Policies) 4.45 0.35 มาก 1 
6 0122222 การบริหารและการวิเคราะหโครงการ 

(Project Management and Analysis) 
4.38 0.57 มาก 4 

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) 

4.08 0.86 มาก 8 

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
(Political, Economic, and Social System) 

4.41 0.39 มาก 2 

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

3.95 0.95 มาก 9 

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ (Public 
Financial Management) 

4.11 0.81 มาก 7 

รวม 4.22 0.66 มาก  
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 จากตารางที่ 18.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาแกนท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x̄ = 4.22, S.D.=0.66) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาแกน ท่ีเปด
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
มากท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122221 นโยบายสาธารณะ (Public Policies) มีคาเฉล่ียมากที่สุด ( x̄ = 4.45, 
S.D.=0.35) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 2. รายวิชา 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (Political, Economic, and Social 

System) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 4.41, S.D.=0.39) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122143 กฎหมายกับการบริหารราชการแผนดิน (Law and Public Administration) 
มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.39, S.D.=0.45) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาแกน ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 

 1. รายวิชา 0122111 ทฤษฎีองคการ (Organization Theories) มีคาเฉล่ียนอยที่ สุด (x̄ = 3.92, 
S.D.=1.02) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2. รายวิชา 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร  (Statistics in Public Administration) มี
คาเฉล่ีย (x̄ = 3.95, S.D.=0.95) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) มีคาเฉลี่ย 

(x̄ = 4.08, S.D.=0.86) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 18.2 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ 

(Comparative Public Administration) 
4.44 0.35 มาก 2 

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership) 4.36 0.51 มาก 5 
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
4.30 0.62 มาก 7 

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

4.45 0.33 มาก 1 

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(Public Policies Implementation) 

4.38 0.46 มาก 4 
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ตารางท่ี 18.2 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานที่ เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

2.วิชาเฉพาะ (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
6 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

(Public Human Resource Management) 
4.17 0.79 มาก 10 

7 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

4.09 0.83 มาก 11 

8 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร 
(Ethics and Good Governance for 
Administrator) 

4.41 0.40 มาก 3 

9 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

4.29 0.63 มาก 8 

10 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Office) 

4.35 0.53 มาก 6 

11 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Research Methods in 
Public Administration) 

4.18 0.77 มาก 9 

12 0122323 การวางแผนและการบริหารโครงการ
สาธารณะ (Public Project Management and 
Planning) 

4.03 0.95 มาก 12 

รวม 4.28 0.59 มาก  
 
 จากตารางท่ี 18.2 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (x̄ = 4.28, S.D.=0.59) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ท่ี
เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 มากท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122321 การบริหารการพัฒนา (Development Administration) มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
(x̄ = 4.45, S.D.=0.33) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 2. รายวิชา 0122243 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ (Comparative Public Administration) มี

คาเฉล่ีย (x̄ = 4.44, S.D.=0.35) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนักบริหาร (Ethics and Good Governance for 
Administrator) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.41, S.D.=0.40) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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 ขณะท่ีความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1.  รายวิชา  0122323 การวา งแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ (Public Project 
Management and Planning) มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 4.09, S.D.=0.95) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2. รายวิชา 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 
4.09, S.D.=0.83) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3. รายวิชา 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 
4.17, S.D.=0.79) ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 18.3 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถ่ิน  (Local Governance) 
1 0122361 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 

(Comparative Local Government) 
4.53 0.48 มากท่ีสุด 5 

2 0122362 การกระจายอํานาจและการบริหาร
จัดการทองถิ่น (Decentralization and Local 
Governance) 

4.66 0.36 มากท่ีสุด 1 

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองทองถ่ิน
ไทย (Law for Thai Local Government) 

4.30 0.82 มาก 12 

4 0122462 การบริหารการคลังทองถ่ิน  
(Local Financial Management) 

4.41 0.60 มาก 8 

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban Management) 

4.55 0.47 มากท่ีสุด 4 

 รวม 4.49 0.54 มาก  
      3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ  
           (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) 4.59 0.39 มากท่ีสุด 2 
7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing in 

Public Sector) 
4.37 0.69 มาก 10 

8 0122471 องคกรและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ (Organization and International 
Relation) 

4.58 0.40 มากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 18.3 (ตอ) ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   (ตอ) 3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ  
           (Public Management and International Affairs) 
9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ (Public 

Management Innovation) 
4.43 0.56 มาก 7 

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐ 
(Information Digital Management in 
Public Sector) 

4.39 0.65 มาก 9 

รวม 4.47 0.53 มาก  
 3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law 4.48 0.53 มาก 6 
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law) 4.35 0.74 มาก 11 
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(Law of Criminal Procedure) 
4.15 0.87 มาก 13 

14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law 
of Civil Procedure) 

4.11 0.94 มาก 14 

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of 
Evidence) 

4.06 0.97 มาก 15 

รวม 4.23 0.81 มาก  
 
 ตารางที่ 18.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกท้ัง 3 กลุมรายวิชาที่เปด
สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 92) 
ขอ ประเด็นการประเมินความเหมาะสม 

ของกลุมรายวิชาเอกเลือก 
x̄ S.D. การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

1 กลุมการปกครองทองถ่ิน   4.49 0.54 มาก 1 
2 กลุมการจัดการภาครัฐ 

และกิจการระหวางประเทศ 
4.47 0.53 มาก 2 

3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 4.23 0.81 มาก 3 
 รวม 4.39 0.62 มาก  

 
 จากตารางท่ี 18.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลกลุมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่เปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
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อยูในระดับมาก (x̄ = 4.39, S.D.=0.62) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายกลุมวิชา พบวา วิชาเอกเลือกกลุมการ

ปกครองทองถ่ิน  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.49, S.D.=0.54) รองลงมาคือวิชาเอกเลือกกลุม 
การจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ (x̄ = 4.47, S.D.=0.53) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในขณะท่ี

วิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.23, S.D.=0.81) โดยอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดกลุมวิชาเอกเลือกที่เปดสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม
ตารางที่ 18.3 น้ัน พบวา ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอกเลือก ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มากท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. 0122362 การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการทองถิ่น (Decentralization and Local 

Governance) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 4.66, S.D.=0.36) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการปกครอง
ทองถ่ิน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. รายวิชา 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN Affairs) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 4.59, S.D.=0.39) ซ่ึงอยูใน
รายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. 0122471 องค กรและความสัมพันธ  ระหว า งประเทศ (Organization and International 

Relation) มีคาเฉล่ีย (x̄ = 4.58, S.D.=0.40) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการปกครองทองถิ่น โดยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ขณะท่ีความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตอ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอกเลือก ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 นอยท่ีสุด 3 รายวิชา ไดแก 
 1. รายวิชา 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence) มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (x̄ = 4.06, 
S.D.=0.97) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2. รายวิชา 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (Law of Civil Procedure) มีคาเฉลี่ย (x̄ = 
4.11, S.D.=0.94) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ โดยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 3. รายวิชา 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure) มีคาเฉล่ีย (x̄ 
= 4.15, S.D.=0.87) ซ่ึงอยูในกลุมรายวิชาเอกเลือกกลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก 
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ตารางที่ 18.4 ผลการวิเคราะหขอมูลรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(n= 28) 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
x̄ S.D. 

 
การแปลผล 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา) 
1 0122491 สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education) 
4.57 0.41 มากท่ีสุด 1 

2 0122492 การคนควาอิสระ  
(Independent Study) 

4.12 0.72 มาก 3 

3 0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Practicum in Public Administration) 

4.40 0.53 มาก 2 

 รวม 4.36 0.55 มาก  

  
 จากตารางท่ี 18.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตอกลุมรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (x̄ = 4.36, S.D.=0.55) ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา วิชา 0122491 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.57, S.D.=0.41) 
รองลงมาคือวิชา 0122493 การฝกงานทางรัฐประศาสนศาสตร (Practicum in Public Administration) (x̄ 
= 4.40, S.D.=0.53) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ในขณะท่ีวิชา 0122492 การคนควาอิสระ (Independent 

Study) มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (x̄ = 4.12, S.D.=0.72) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ตามลําดับ 
  
 4.3.7 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 ผลวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นซ่ึงเปนแบบแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดท่ีมีตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ตามความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณน้ัน พบวามีผูแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฎในแบบสอบถาม 
จํานวน 23 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 21.16 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ควรมีบรรยายเปนภาษาอังกฤษในบางรายวิชาดวย จะชวยเพ่ิมทักษะดานภาษามากขึ้น 
 2. ควรมีอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานกฎหมายและเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมาสอนรวมสอนดวย จะทําใหมีมุมมองกวางมากข้ึน 
 3. ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยมากข้ึน 
 4. อยากใหมีกิจกรรมท่ีเนนลงพ้ืนที่บอย ๆ 
 5. ไมคอยเจออาจารยท่ีปรึกษา อยากใหมีคาบโฮมรูมเหมือนมัธยมศึกษา จะไดเจอท่ีปรึกษาบอยคร้ัง 
 6. สอนนานเกิน ควรปรับใหนิสิตมีเวลาศึกษาดวยตนเองบาง 
 7. มีเอกสารประกอบการสอนนอย อยากใหแนะนําเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเวลาสอบท่ีขอสอบ
ไมเหมือนตอนเรียนในหอง อยากใหแกไข 



94 
 

 8. ไมอยากใหแบงคาบเรียน ใหมีความตอเน่ืองจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9. อาจารยสอนเร็วเกินไป ตองจดสไลดเยอะ หลายคาบจดไมทันเลยเรียนไมรูเร่ือง 
 10. หลายวิชาช่ือคลายๆ กัน เหมือนเรียนวิชาเดียวกันแตซํ้าซอนสับสน 
 11. ควรมีหลักสูตรดานรัฐศาสตรคูกับดานรัฐประศาสนศาสตรดวยจะไดเรียนรูหลากหลายหรืออาจ
เพ่ิมรายวิชาดานการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรเบ้ืองตน นิสิตจะไดสามารถเลือกตอปริญญาโทไดท้ังทางดาน
รัฐประศาสนศาสตรและอาจเรียนตอทางรัฐศาสตรไดอีกดวย  
 12. ขอสอบตองเขียนเยอะเกินไปมาก อยากใหแกไข ออกขอสอบเฉพาะเทาท่ีสอนก็พอ ถาใหดีควร
ตรวจหรือเฉลยใหผูเรียนรับทราบคําตอบท่ีแทจริงดวย การตรวจขอสอบควรใหมีความโปรงใส อยานับจํานวน
หนาเพียงอยางเดียว 
 13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีอัตราการแขงขันสูง คนอยากเรียน
เยอะมากแสดงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 14. อยากใหมีวิชาท่ีสอนติวขอสอบเขาหนวยงานราชการตอนปสุดทายโดยเฉพาะดวย เพราะใฝฝน
อยากรับราชการ (สวนใหญนิสิตอยากเปนปลัดอําเภอ) ฝากอาจารยพิจารณาดวยนะคะ 
 15. แนะนําใหมีการแลกเปล่ียนผูสอนระหวางมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเปดสอนดานรัฐประศาสนศาสตร
ดวย จะทําใหเห็นความคิดหรือมุมมองที่นาสนใจเพ่ิมมากขึ้นจากอาจารยมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 16. ขอถามวานอกจากตองเรียนวิชาสหกิจแลวสามารถเลือกวิชาอ่ืนไดไหม เชน ฝกงานตอนปสาม
เหมือนหลักสูตรอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 17. หลักสูตรมีรายวิชาใหเลือกเพ่ิมเติมท้ังดานการปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางประเทศ
รวมถึงวิชาดานกฎหมาย ดีกวาเนนการปกครองทองถิ่นเหมือนของรุนพ่ีอยางเดียว 
 18. อยากใหลงพ้ืนที่เรียนในชุมชนทองถ่ินเยอะๆ ดีกวาเรียนในหองอยางเดียว 
 19. ควรเปดเผยคะแนนกอนออกเกรด เพราะบางวิชานิสิตไมสามารถรูลวงหนาวาไดเกรดอะไร ดังน้ัน
ถารูคะแนนกอนออกเกรดจะทําใหแกไขปญหาบางอยางของนิสิตที่มีปญหาไดทัน 
 21. อยากใหช้ีแจงเน้ือหากอนเรียนบางจะทําใหทราบแนวทางการเรียนแตละรายวิชาไดดีขึ้น เพราะ
ถาใหนิสิตอานเอกสารช้ีแจง (มอค.3) เอง ทําใหเน้ือหาบางอยางไมเขาใจวาเรียนเก่ียวกับอะไร และควรทํา
ความเขาใจความรูอะไรบาง 
 22. ขอเอกสารประกอบการสอนดวยครับ อยากใหอาจารยแจกเอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา
ดีกวาจดไสลดตามคําบอกเพียงอยางเดียว นอกจากน้ีการออกขอสอบท้ังขอสอบกลางภาคและขอสอบปลาย
ภาคไมออกอยางท่ีจด เลยทําใหไดคะแนนไมดีท้ังที่ต้ังใจอานหนังสือ ดังน้ันขอเสนอใหอาจารยแนะนําหนังสือท่ี
ควรอานและเปนหนังสือท่ีใชในการเรียนการสอนรวมท้ังใชในการออกขอสอบดวย จะไดไมเครียดมากและไม
ตองเดาขอสอบกวางเกินไปเวลาสอบจริง 
 23. ถือเปนหลักสูตรที่ดีอีกหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ดีใจท่ีไดเขาศึกษาตอ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นับเปนสาขาวิชาหน่ึงที่ทําการเปด
สอนภายใตสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงเร่ิมทําการเปดสอนเม่ือ ป พ.ศ. 
2560 เปนตนมา โดยนับเปนหลักสูตรสืบเน่ืองจากการปรับปรุงและขยายองคความรูจากเดิมที่มุงเนนขอบขาย
ทางดานการปกครองทองถิ่น ภายใตอัตลักษณ “เปยมความรู คูคุณธรรม นําสูการปฏิบัติ พัฒนาทองถ่ิน” สู
การกําหนดแนวทางผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีปญญาและจริยธรรมทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร อีกทั้งพัฒนา
บัณฑิตใหเปนผูมีความคิดสรางสรรค (creativity) ความเปนมืออาชีพ (professional) และความเทาทันโลก
สมัยใหม (modern world literacy) ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์จึงจําเปนตองกําหนดกลไกการประเมินเพ่ือ
สะทอนถึงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาบน
ฐานของการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชนทองถิ่นภาคใตตามวิสัยทัศนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับของสังคมและขับเคลื่อน
เปนสวนหน่ึงของการแกปญหาสังคมภาคใตตอไป  
 ท้ังน้ีเพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเชิงประเมินแบบผสมผสาน (Mixed methods evaluation) ดวย
รูปแบบ CIPP คร้ังน้ี สะทอนวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางสมบูรณน้ัน นอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณแลว การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเก่ียวกับการประเมินการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2560 จากตัวแทนผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีกําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย  
 1. ตัวแทนผูบริหารสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณาจารย
ผูสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
 2. ตัวแทนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 
 3. ตัวแทนสถานประกอบการ/องคกรผูใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณซ่ึงประกอบดวยตัวแทนหนวยงาน
ภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวมถึงหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 5 คน/หนวยงาน 
 4. ตัวแทนนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแยกเปนนิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2555 ซ่ึงเขาศึกษา
ต้ังแตปการศึกษา 2559 รวมท้ังนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2560 ซ่ึงเขาศึกษาในปการศึกษา 2560-2562 ไดขนาดกลุมตัวอยางรวมจํานวน 
4 คน สะทอนความคิดเห็นของตัวแทนนิสิตท้ัง 4 ช้ันปการศึกษา 
 โดยสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินดวยการผสานวิธีท่ีกําหนดนับเปนสวนสําคัญใน
การยืนยันขอคนพบจากการสํารวจองคความรูท่ีเก่ียวของจากผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ
ของ (stakeholders) ซ่ึงจะนําเสนอไวในการอภิปรายผลดังกลาวสามารถสรุปผลการวิจัยเปนรายประเด็นดังน้ี 
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 1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท การนําเสนอสภาพท่ัวไป สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค ปรัชญารวมทั้งอัตลักษณบัณฑิตท่ีคาดหวังและสอดคลองตามเน้ือหา
รายวิชาซ่ึงระบุไวในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับ
ปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสรุปตามตารางท่ี 19 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 19 สรุปผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 ดานบริบท 
 
  

ประเด็นความคิดเห็น 
บัณฑิตหลักสูตร 

รป.บ. 
(การปกครอง

ทองถิ่น) 

นิสิตหลักสูตร 
รป.บ.  

(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

ผูใชบัณฑิต
หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
สอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา 
จริยธรรมนําการพัฒนา” 

4.40 4.56 4.15 

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุน
ใหมีความรอบรู สูงานและมี
ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

4.38 4.58 4.23 

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 

4.22 4.42 3.86 

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
นําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตได 

4.09 4.39 4.09 

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทํา
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐ
ประศาสนศาสตรท่ีดีในอนาคตได 

4.24 4.54 4.17 

ความคิดเห็นเฉล่ียรวม (4.28)   4.27 4.49 4.10 
 
 จากตารางที่ 19 สรุปไดวาความคิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียตอการประเมินหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ดานบริบทอยูในระดับมาก 
(4.28) โดยความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือบัณฑิต
หลักสูตร รป.บ. (การปกครองทองถิ่น) และความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดตามลําดับ 
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 2. ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา โดยนําเสนอความสัมพันธของจํานวนบุคลากร สื่อ 
สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปตามตารางท่ี 20 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 20 สรุปผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 ดานปจจัยนําเขา 
 
  

ประเด็นความคิดเห็น 
บัณฑิตหลักสูตร 

รป.บ. 
(การปกครอง

ทองถิ่น) 

นิสิตหลักสูตร 
รป.บ.  

(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

ผูใชบัณฑิต
หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มี
คณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ ประสบการณ
เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ 

4.03 4.35 3.91 

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากร
สนับสนุนที่จําเปนและเพียงพอตอ
การขอรับบริการในทุกดาน 

3.88 4.68 3.93 

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีส่ือ, วัสดุ
อุปกรณรวมถึงเคร่ืองมือที่อํานวย
ความสะดวกอยางครบถวน 

4.14 4.33 3.86 

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานท่ี
เหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

4.09 4.49 4.01 

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังในประเทศและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

4.11 4.51 4.22 

ความคิดเห็นเฉล่ียรวม (4.17) 4.05 4.47 3.99 
 
 จากตารางที่ 20 สรุปไดวาความคิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียตอการประเมินหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ดานปจจัยนําเขาอยูใน
ระดับมาก (4.17) โดยความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มีคาเฉล่ียมากที่ สุด 
รองลงมาคือบัณฑิตหลักสูตร รป.บ. (การปกครองทองถิ่น) และผูใชบัณฑิตมีคาเฉล่ียนอยที่สุดตามลําดับ 
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 3. ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ โดยนําเสนอสภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการ กิจกรรม
การเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปตามตารางท่ี 21 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 21 สรุปผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 ดานกระบวนการ 
 
  

ประเด็นความคิดเห็น 
บัณฑิตหลักสูตร 

รป.บ. 
(การปกครอง

ทองถิ่น) 

นิสิตหลักสูตร 
รป.บ.  

(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

ผูใชบัณฑิต
หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
สอดคลองกับ Active Learning 

4.13 4.57 3.73 

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตได
เรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน 

4.41 4.50 4.01 

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
เสริมทักษะการใชภาษาสากล เอ้ือ
ตอการพัฒนาความรูระดับนานาชาติ 

4.25 4.30 4.11 

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการช้ีแจง
รายละเอียดและขอกําหนดเกณฑ
การวัดและประเมินผลอยางเปดเผย  

3.73 4.21 3.80 

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
สมดุลกับภาวะทางเศรษฐกิจปจจุบัน 

3.92 4.45 4.02 

ความคิดเห็นเฉล่ียรวม (4.13) 4.08 4.40 3.93 
 
 จากตารางที่ 21 สรุปไดวาความคิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียตอการประเมินหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ดานกระบวนการอยูใน
ระดับมาก (4.13) โดยความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มีคาเฉล่ียมากที่ สุด 
รองลงมาคือบัณฑิตหลักสูตร รป.บ. (การปกครองทองถิ่น) และผูใชบัณฑิตมีคาเฉล่ียนอยที่สุดตามลําดับ 
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 4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต โดยนําเสนอความเชื่อมโยงคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปตามตารางท่ี 22 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 22 สรุปผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 ดานผลผลิต 
 
  

ประเด็นความคิดเห็น 
บัณฑิตหลักสูตร 

รป.บ. 
(การปกครอง

ทองถิ่น) 

นิสิตหลักสูตร 
รป.บ.  

(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

ผูใชบัณฑิต
หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งมีการ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
หลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

4.49 4.41 4.19 

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร 

4.52 4.53 4.12 

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
ใชปญญาวิเคราะหสถานการณท่ีมี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม 

4.30 4.39 4.20 

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมการ
ใชความคิดสรางสรรคปรับตัวเขากับ
สังคมที่มีความหลากหลาย 

4.37 4.52 4.27 

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
เสริมการใชเทคโนโลยีเหมาะสมและ
มีศักยภาพทางสถิติพ้ืนฐาน 

4.29 4.20 4.29 

ความคิดเห็นเฉล่ียรวม (4.33) 4.39 4.41 4.21 
 
 จากตารางที่ 22 สรุปไดวาความคิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียตอการประเมินหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ดานผลผลิตอยูในระดับ
มาก (4.33) โดยความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ
บัณฑิตหลักสูตร รป.บ. (การปกครองทองถ่ิน) และผูใชบัณฑิตมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดตามลําดับ 
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 5. ผลการวิเคราะหขอมูลดานรายวิชา โดยนําเสนอความเหมาะสมของหมวดรายวิชาเฉพาะตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับ
ปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) สรุปตามตารางท่ี 23 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 23 สรุปผลวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 ดานรายวิชาเฉพาะ 
 
  

ประเด็นความคิดเห็น 
บัณฑิตหลักสูตร 

รป.บ. 
(การปกครอง

ทองถิ่น) 

นิสิตหลักสูตร 
รป.บ.  

(รัฐประศาสน
ศาสตร) 

ผูใชบัณฑิต
หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร 

1 หมวดวิชาแกน  4.31 4.22 4.28 
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 4.31 4.28 4.42 
3 หมวดวิชาเอกเลือก 4.36 4.39 4.36 
4 หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ 4.39 4.36 4.26 

ความคิดเห็นเฉล่ียรวม (4.32) 4.34 4.31 4.33 
 
 จากตารางที่ 23 สรุปไดวาความคิดเห็นของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียตอการประเมินหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ดานรายวิชาเฉพาะ อยูใน
ระดับมาก (4.32) โดยความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตร รป.บ. (การปกครองทองถิ่น) มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูใชบัณฑิต และนิสิตหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มีคาเฉล่ียนอยที่สุดตามลําดับ 

 
 ในขณะท่ีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน พบวา จากการสํารวจไมปรากฎขอมูลการแสดงความ
คิดเห็นดานอาจารยผูสอน ในขณะท่ีดานบริหารจัดการ พบวา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มีรายวิชานาสนใจ
หลายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาทางดานกฎหมายท่ีสามารถนําไปประยุกตไดมากกวาเรียนเฉพาะวิชาดานการ
ปกครองทองถิ่น ซ่ึงแสดงถึงความหวาหนาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มีความกาวหนาไปมากจากเดิม 
ท้ังน้ีควรรับนิสิตเพ่ิมเติมเพราะมีผูตองการเขาศึกษาตอเปนจํานวนมาก ไดรับความนิยมมาก อัตราการแขงขัน
สูง รวมถึงควรเปดสอนระดับปริญญาโทดวย  
  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรของสถาน
ประกอบการ/ผู ใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทอง ถ่ิน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน พบวามีผูแสดงความคิดเห็นโดยแบงเปนรายดาน ดังน้ี 
 จากการสํารวจไมปรากฎขอมูลการแสดงความคิดเห็นดานอาจารยผูสอน ในขณะที่ดานบริหารจัดการ 
พบวา บัณฑิตมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางดี แตควรจัดสรรรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากข้ึน นอกจากน้ีบางรายวิชามีความซํ้าซอนจนเกินความจําเปนท้ังวิชาเลือกหรือ
วิชาเฉพาะที่รับทราบ ควรมุงเนนการสอนท่ีนิสิตนักศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง ขณะท่ีหลายวิชา
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นาสนใจและคิดวานาจะนําไปใชไดจริง เชน วิชาในกลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ นิสิตท่ี
สําเร็จการศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในอนาคต 
พรอมท้ังควรเนนการฝกวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตรมากขึ้น โดยอาจเพ่ิมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เชิงปฏิบัติควบคูกับการเรียนในหองเรียน เพราะโจทยมหาวิทยาลัยทักษิณมุงผลิตนักรัฐประศาสนศาสตร ท่ีเปน
ฐานสําคัญของการสรางนักการเมืองนักการปกครองท่ีดีน้ัน จะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงใน
สถานท่ีทํางานที่สนใจและสามารถกําหนดอนาคตตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณปจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ สงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิตในอนาคตอยางมากและท่ีสําคัญเชื่อม่ันวารัฐ
ประศาสนศาสตรท่ีน่ีจะสรางคนดีคนเกงพรอม ท่ีมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไดจริง ซ่ึง
สะทอนคุณภาพบัณฑิตคือภาพสะทอนคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ันนอกจากความรูท่ีใชในการประกอบ
อาชีพแลว ฝากใหมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงปลูกฝงใหนักศึกษาเปนคนดีและมีคุณธรรม
จริยธรรมดวย จะสงผลใหสังคมมีท้ังคนเกงและคนดีในอนาคต นอกจากน้ีแนวโนมการใชภาษาที่สามในสังคม
ปจจุบันเปนส่ิงจําเปน ทางมหาวิทยาลัยควรสอนเสริมในรายวิชาทางดานภาษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากภาษา
องกฤษ เชน ในจังหวัดสงขลาท่ีมีการเปดรับชาวตางชาติเขามาเปนจํานวนมาก ท้ังมาเลย จีนดังน้ันควรสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรูดานภาษาพ้ืนฐานตาง ๆ ดวย 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรของสถาน
ประกอบการ/ผู ใชบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทอง ถ่ิน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ น้ัน พบวามีผูแสดงความคิดเห็นโดยแบงเปนรายดาน ดังน้ี 
 ดานอาจารยผูสอน : ควรมีบรรยายเปนภาษาอังกฤษในบางรายวิชาดวย จะชวยเพ่ิมทักษะดานภาษา
มากข้ึน อยากใหลงพ้ืนที่เรียนในชุมชนทองถ่ินเยอะๆ ดีกวาเรียนในหองอยางเดียว ไมคอยเจออาจารยท่ีปรึกษา 
อยากใหมีคาบโฮมรูมเหมือนมัธยมศึกษา จะไดเจอท่ีปรึกษาบอยคร้ัง  สอนนานเกิน ควรปรับใหนิสิตมีเวลา
ศึกษาดวยตนเองบาง มีเอกสารประกอบการสอนนอย อยากใหแนะนําเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะเวลาสอบ
ท่ีขอสอบไมเหมือนตอนเรียนในหอง อยากใหแกไข  
 ดานบริหารจัดการ : ควรเพ่ิมอาจารนผูสอนหรือควรมีอาจารยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน ดาน
กฎหมายและเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมาสอนรวมสอนดวย จะทําใหมีมุมมองกวาง
มากข้ึน ควรมีหลักสูตรดานรัฐศาสตรคูกับดานรัฐประศาสนศาสตรดวยจะไดเรียนรูหลากหลายหรืออาจเพ่ิม
รายวิชาดานการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรเบื้องตน นิสิตจะไดสามารถเลือกตอปริญญาโทไดท้ังทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตรและอาจเรียนตอทางรัฐศาสตรไดอีกดวย แนะนําใหมีการแลกเปลี่ยนผูสอนระหวาง
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเปดสอนดานรัฐประศาสนศาสตรดวย จะทําใหเห็นความคิดหรือมุมมองที่นาสนใจเพ่ิม
มากข้ึนจากอาจารยมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยเชิงประเมินรุปแบบ CIPP Model เพ่ือทราบประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง ป 
พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1) โดยสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คร้ังน้ี สามารถนําเสนอผลการอภิปรายการวิจัยรายประเด็น ดังน้ี 
 1. การประเมินผลดานบริบท (Context) พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 อยูใน
ระดับมาก (4.28) ดังกลาวสะทอนถึงกลไกที่สําคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตวามีความสอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา จริยธรรมนําการพัฒนา” รวมท้ังสนับสนุน
ใหมีความรอบรู สูงานและมีประสบการณเชิงปฏิบัติ มีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานรวมทั้งสามารถนําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยสามารถทําให
ผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีดีในอนาคตไดน้ัน นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของนวลฉวี ประเสริฐสุข และคณะ (2551) เร่ือง “การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร” ซ่ึงพบวาผลประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและ
สถิติเพ่ือการวิจัยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก โครงสรางหลักสูตรรายวิชาตางๆทําให มีทักษะกระบวนการ
คิดข้ันสูง มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ิน
และระดับสากล ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีการวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีการบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรท่ีดี สงผลใหการ
ดําเนินงานดานหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตอบสนองตอความตองการของ
หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวนกลาวคือ เน้ือหาครอบคลุมทั้งดานหลักสูตรและการสอน 
การนิเทศ กระบวนการวิจัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพอีกดวย 
 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 อยูใน
ระดับมาก (4.17) ดังกลาวสะทอนถึงกลไกที่ สําคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตท่ีมีคณาจารยท่ีเชี่ยวชาญ ประสบการณเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ รวมท้ังมี
บุคลากรสนับสนุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอการขอรับบริการในทุกดาน นอกจากน้ีมีสื่อ, วัสดุอุปกรณรวมถึง
เคร่ืองมือท่ีอํานวยความสะดวกอยางครบถวน มีสถานท่ีเหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/หรือการจัดกิจกรรม
ตางๆ และมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศอยางหลากหลาย 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2554) วิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีผลการประเมินดานปจจัย
นําเขา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (Internet) หองทํางานแลกเปลี่ยน
เรียนรูท่ีเหมาะสมและการบริการดานธุรการ การย่ืนคํารองลงทะเบียนตาง ๆ นอกจากน้ีขอคนพบจากการวิจัย
ยังสอดคลองกับการวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี’ ของธนภัทร มีนา สุนทรา โต
บัวและวรัทยา ธรรมกิตติภพ (2561) ซ่ึงใชวิธีการประเมินดวยรูปแบบการวิเคราะห 3 มิติของแฮมมอนด 
(Robert L. Hammond’s evaluation model) พบวามิติส่ิงสนับสนุนกระบวนการเรียนรู ผานการประเมิน
ในตัวบงชี้การมีสวนรวมตอกิจกรรมในช้ันเรียน แตไมผานการประเมินตัวบงชี้ความเหมาะสมของโครงสราง



103 
 

และหนวยกิตของหลักสูตร ดานการจัดช้ันเรียนและตารางสอน ดานวิธีการจัดการเรียนการสอน ส่ิงสนับสนุน
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการงบประมาณ มิติการบริหารจัดการหลักสูตรผานการประเมินเกือบทุก
รายการยกเวน ดานบทบาทของครอบครัวและการทําโครงการเพ่ือการบริการชุมชนไมผานการประเมิน มิติ
คุณภาพของบัณฑิตผานการประเมินในดานความรูในการทางาน ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทํางาน ความสามารถดานเทคโนโลยี สวนดานทักษะตัวเลข การใชภาษาอังกฤษไมผานการ
ประเมิน ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรปรับปรุงเร่ืองการเปดรายวิชา
ไมใหซาซอน บริหารการจัดตารางเรียนใหเหมาะสม รวมกันสรางกฎกติกาของการเรียนท้ังในและนอกช้ันเรียน 
ใหหนวยงานภายนอกสถานประกอบการหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3. การประเมินดานกระบวนการ (Process) พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 อยูใน
ระดับมาก (4.13) ดังกลาวสะทอนถึงกลไกที่ สําคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตที่มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สอดคลอง
กับ Active Learning รวมถึงมีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน 
พรอมมีกลไกสงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึงเอ้ือตอการพัฒนาองคความรูในระดับนานาชาติ นอกจากน้ีมี
การชี้แจงรายละเอียดและขอกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลอยางเปดเผย เปนธรรมและโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาที่สอดรับและสมดุลกับภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษา
โลก” ของรัตนศิ ริ เข็มราชและคณะ (2558) โดยใชรูปแบบประเมินตามแนวคิด CIPP Model ของ 
Stufflebeam ซ่ึงผลการวิจัยสะทอนถึงการจัดการดานกระบวนการ อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจ
ตอกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.41) 
สําหรับนิสิตมีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (เฉลี่ย 4.35) โดยนิสิตมีความตองการการเรียนเสริมดานทักษะภาษาอังกฤษ เน่ืองจากพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษของกลุมผูเรียนมีความหลากหลายและผูสอนไดเนนการสอนท่ีสนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
สรางพ้ืนฐานและผานเกณฑมาตรฐานท่ียอมรับไดเหมือนกัน รวมท้ังการสอนเสริมตามความสนใจและศักยภาพ
ของผู เรียน นอกจากน้ีผลการวิ จัยสอดคลองกับขอเสนอของ Beauchamp (1975) ท่ีระบุวาการจัด
กระบวนการนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญย่ิงของการพัฒนาและ/หรือการปรับปรุงหลักสูตร เน่ือง
ดวยเปนขอกําหนดแนวทางสําคัญในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
 4. การประเมินดานผลผลิต (Product) พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 อยูใน
ระดับมาก (4.33) ดังกลาวสะทอนถึงกลไกสําคัญของการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัประศาสนศา
สตรบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมีการ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามหลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม ขณะเดียวกันมีกลไกสงเสริมใหผูเรียนมีความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรควบคูกับการใชปญญาวิเคราะหสถานการณที่มีความซับซอนไดอย
างเหมาะสม นอกจากน้ีมุงสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลายและนอม
รับความเห็นตางดวยการผลิตสรางกลไกสงเสริมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอยาง
เหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการ
วิจัยอยางถูกตอง ดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาโลก” ของรัตนศิริ เข็มราช และคณะ (2558) ซ่ึงพบวาความคิดเห็น
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ของนิสิตตอดานผลผลิตเร่ืองคุณลักษณะของนิสิตท่ีไดรับการพัฒนามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ สุด 
ประกอบกับความคิดเห็นของนิสิต แสดงวาคุณลักษณะของนิสิตมีความเหมาะสม รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค สามารถนาประสบการณจากการศึกษามาปรับใชในการทํางานได และได
พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ขณะเดียวกันความคิดเห็นของผูใช
มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจตอมหาบัณฑิตใหม อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสัมพันธกับความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนเก่ียวกับผลที่เกิดหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน แสดงถึงความสามารถของนิสิตท่ีมีพัฒนาการดีขึ้น
ท้ังหมดแตแตกตางกันไปในแตละทักษะ ไดแก การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ความสามารถในการนําเสนอ 
พฤติกรรมและการมีสวนรวมในช้ันเรียน การแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ ความเขาใจเน้ือหา
กระบวนการการวิจัย ความรูความเขาใจในบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการทํางานไดอีกดวยผลการวิจัยดังกลาวเปนการสะทอนถึงคุณลักษณะบัณฑิตตามอัต
ลักษณของแตละสถาบันการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับขอกําหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน
อยาง มีนัยสําคัญเชิงปฏิบัติการโดยสอดคลองกันกับเ น้ือหาสาระการเ รียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อีกดวย 
 5. การประเมินรายวิชาทางดานรัฐประศาสนศาสตร พบวา ความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2560 
อยูในระดับมาก (4.32) ดังกลาวสะทอนถึงการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีคํานึงถึงขอกําหนดตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(มคอ.1) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานวิจัยเร่ือง “การประเมินหลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตรและ
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) ของนิคม เจียรจินดา วรินทรธร ธรสารสมบัติและวิรมล เวศสุนทรเทพ 
(2561) พบวาระดับความเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานความสอดคลองกับความตองการสังคม
ปจจุบัน ดานการนําไปปฏิบัติไดจริงและดานมีความเปนเอกลักษณ อยูในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยของความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา 
การปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดและระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตอคุณสมบัติของ
บัณฑิตท่ีผูใชบัณฑิตตองการ ในภาพรวมโดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกันกับผลการศึกษา
ของนิวัตน สวัสด์ิแกว ประยูร เทพนวล เมธี ดิสวัสดิ์และนุรซีตา เพอแสละ (2556) เร่ืองประเมินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ โดยใชรูปแบบประเมิน CIPP 
Model สรุปไดวา การกําหนดมาตรฐานหลักสูตรทางดานรัฐประศาสนศาสตรน้ันควรมุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี
ความรูความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยในการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางเปนระบบ ซ่ึง
จะสงผลใหการดําเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาพเฉพาะและภาพรวมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
สนองความตองการของบุคคล สังคมและประเทศชาติได 
 
     5.2.1 ขอสนับสนุนเชิงแนวคิด  
 ขอสนับสนุนเชิงแนวคิดจากการวิจัย พบวา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ควรปรับกระบวนการ
ดําเนินงานใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงตามสถานการณโลกในปจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามตัวแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยจําเปนตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนให
ครอบคลุมทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในฐานะการเปนพลเมืองของโลกที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลกแหง
เทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
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ความเปนสังคมเมือง ความเปนสังคมผู สูงอายุและความเปนโลกสวนตัวอยู กับตัวเองอยางสมดุล (สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ม.ป.ป) ดังกลาวจึงจะนําไปสูการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรท่ีมีคุณลักษณะดานการเรียนรูที่สามารถปรับตัวไดอยางชาญฉลาดเทาทัน มีภาวะความเปนผูนําดานการ
ทํางาน ท่ีสามารถช้ีนําตนเองในการพัฒนาการสรางงานและอาชีพและตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดอยาง
มีสติและดานศีลธรรมท่ีใหความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความสื่อสัตยและเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาอันสะทอนถึง
แนวทางกําหนดคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผลคร้ังน้ีอยางมีนัยสําคัญ  
 ท้ังน้ีเพ่ือใหบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรลุซ่ึงความเปนสมาชิกท่ีดีในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตอง
กําหนดแนวทางการดําเนินงานหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของดวยกระบวนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงอยูบนฐานของการปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) นับเปนเงื่อนไขท่ีทาทายตอการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลองตาม
หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงควรกําหนดแนวการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนใหเกิดครอบคลุมท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารประเทศ
เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแหงรัฐ ซ่ึงหมายรวมถึงการสรางความตระหนักรูถึงปรัชญาการเมือง บริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารและใหบริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและทองถ่ิน 
รวมท้ังเนนแนวคิดและกระบวนการตาง ๆ ในการบริหารงานภาครัฐและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมุงเนน
การสรางพหุวิทยาการเพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีความรูปญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพใน
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและใหบริการของรัฐ ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมใน
ดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนธรรม ดวยการใหความสําคัญมาตรฐานคุณลักษณะ
ของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณที่พึงประสงคเปนรายดาน ซ่ึงประกอบดวยการผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามมาตรฐานดานคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) การผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวมและสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทางคานิยม ตามมาตรฐานดานความรู 
(Knowledge) รวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ขณะเดียวกันบัณฑิตตองเปนผูมีความรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร นอกจากน้ีบัณฑิตตองสามารถประยุกตใชความรู
ทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีมีความซับซอนไดอยางเหมาะสม ตาม
มาตรฐานดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) รวมถึงบัณฑิตสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความ
หลากหลาย รับฟงความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ตามมาตรฐานดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and Responsibility) รวมถึง บัณฑิตต อง เปนผู ท่ี มีความรู
ความสามารถใชเคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยไดอยางถูกตอง อันเปนมาตรฐาน
มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) ในทายท่ีสุด  
 ดวยบริบทการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการสงเสริมผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 รวมถึงการมุงผลิตบัณฑิต ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ขางตน จึงนํามาสูการออกแบบกระบวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 ภายใตปรัชญา “ปญญา จริยธรรม นํา
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การพัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรวาดวย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม” อีกท้ังเช่ือมโยงกับปรัชญา
มหาวิทยาลัยทักษิณ “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมใหผูเรียนมีปญญา
และจริยธรรมทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตรด วยความคิดสรางสรรค(creativity) ความเปนมืออาชีพ 
(professional) และความเทาทันโลกสมัยใหม (modern world literacy) บนฐานของการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงมุงพัฒนานิสัย
และประพฤติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม รวมท้ังสามารถ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยมและจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
พ้ืนฐานและความรูสึกของผูอ่ืน ตามมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม โดยมุงใหผูเรียนมีความเขาใจความรู
และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมถึง
ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ตามมาตรฐานดานความรู การมุงใหผูเรียนสามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจ
ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับรัฐประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรู แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค ตามมาตรฐานดานปญญา การมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและสมาชิกท่ีดีของกลุ ม สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความ
หลากหลายรับฟงความเห็นท่ีแตกตางและแสดงความเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอย
างสรางสรรค รวมท้ังมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุม ตามมาตรฐานดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และการมุงใหผูเรียนมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูและการนําเสนอขอมูลทางรัฐ
ประศาสนศาสตรในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ สามารถใชเคร่ืองมือทางสถิติ
ขั้นพ้ืนฐานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรรวมทั้งสามารถ
สื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกดวย 
 ดังน้ันจะเห็นไดวาผลประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึง
สนับสนุนแนวคิดบนฐานความเช่ือมโยงกับกลไกการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และ แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) พ.ศ.2558 น้ัน พบวา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาพรวม สะทอนจากปจจัยเก่ียวของในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กําหนดรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาเอกเลือก ไดแก กลุมวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน  (Local Governance) กลุ มวิชาการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ (Public 
Management and International Affairs) และกลุมวิชากฎหมายสําหรับภาครัฐ (Law for Public Sector) 
รวมท้ังหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติน้ัน ขณะเดียวกันคุณภาพของหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับการออกแบบ
รายวิชาท่ีสนองตอบตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากปจจัย
ตาง ๆ พรอมกับการสงเสริมทักษะที่ทาทายตอการยกระดับองคความรูท่ีสัมพันธกับขอบขายทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตรอยางมีประสิทธิผล โดยพ้ืนฐานของการมุงใหนิสิต เปนผูมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) เชน มีทักษะความคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking 
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and Problem Solving) มีการริเร่ิมสรางสรรค และกํากับดูแลตนเองได (Initiative and SelfDirection)
นอกจากน้ีนิสิตตองเปนผูมีความรูเชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษท่ี 21 เชน ความรูเก่ียวกับโลก (Global 
Awareness) มีความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดี (Civil Literacy) มีความรูดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม (Health 
and Environmental Literacy) เปนตน ดังกลาวจึงถือเปนทักษะท่ีจําเปนของบัณฑิตในสังคมปจจุบันตาม
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานท้ังภาครัฐ 
เอกชนและประชาสังคม นอกจากน้ียังสงเสริมใหผูเรียนสามารถบรรลุ อัตลักษณของหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรอันเปนกลไกดําเนินงานตามมาตรฐานสากลรวมองคความรูพ้ืนฐานรวมท้ังส้ิน 5 ดาน ไดแก 1) กลุมองค
ความรูดานองคการและการจัดการ (Organization and Management) 2) กลุมองคความรูดานนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) 3) กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource 
Management) 4) กลุมองคความรูดานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (Public Administrative Concepts 
and Theories) และ 5) กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2558 ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวคาดวา
สงผลตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคตจําเปนตองตระหนักแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรวมถึงการผลิตบัณฑิตท่ีจะนําไปสูการออกแบบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพบนฐานของการปรับเปล่ียนบทบาท
ผูสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนของนิสิต การบริหารของสถาบันการศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาแหลงเรียนรู
โดยคํานึงบทบาทชองชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ ดวยความทาทายตอปรากฏการณท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อยางแทจริง 
 
     5.2.2 ขอคนพบองคความรูใหม 
 ขอคนพบจากการวิจัยเพ่ือขยายผลการพัฒนาผลประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพิจารณาจาก
ความคิดเห็นภาพรวม ซ่ึงสะทอนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (steakholder) บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
รวมท้ังนิสิต ซ่ึงถือเปนผูเรียนในปจจุบันที่มีตอคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมน้ัน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดานแสดงถึง ดานผลผลิตมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา
ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการ ตามลําดับ ซ่ึงนัยสําคัญที่หลักสูตรควรกําหนดแนว
ทางการพัฒนาน้ันมีความสัมพันธกับกลไกการปรับปรุงหลักสูตรตามอัตลักษณวาดวย ปญญา จริยธรรม นําการ
พัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังกลาวเพ่ือใหบรรลุเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดรับกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับผูเรียน การผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน รวมถึงการสนองตอบตอโครงสรางการจัดการภาครัฐซ่ึงเปนผูใชบัณฑิต/สถานประกอบการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ควรกําหนดกลไกการบริหารจัดการในประเด็นเก่ียวของ ดังน้ี 
 การจัดการเรียนรูท่ีเอ้ือตอความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานการเรียนรู (Expected Learning Outcomes) ของผูเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรควรมี
วิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา โดยเนนใหเกิดการเรียนรูท่ีมุงการคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณและมีทักษะการกล่ันกรองรวมท้ังแกปญหาไดอยางเปนขั้นตอน ดวยรูปแบบท่ีสอดคลองกับความ
ตอการของผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ problem based 
learning รวมทั้งลดชั่วโมงการบรรยายทฤษฎีควบคูการเนนกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะผูเรียนในทางปฏิบัติมาก
ขึ้น นอกจากน้ีควรปรับส่ือที่ใชในการสอนโดยใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนตามความสนใจ เชน 
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ผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายใน 

ผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายนอก 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต รวมถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูโดยการกระตุนใหผูเรียนมีสวน
สําคัญกับการดําเนินงานผานกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท้ังที่เก่ียวของกับพันธกิจของหลักสูตร แนวทางการ
ดําเนินงานของหนวยงานระดับคณะ รวมถึงการมีสวนรวมกับแผนดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย เปนตน 
 นอกจากน้ีการขยายขอบขายองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรซ่ึงสัมพันธ กับการพัฒนา
โครงสรางการบริหารจัดการใหครอบคลุมทักษะทางดานรัฐศาสตรรวมอีกดวย ซ่ึงการแบงกลุมประเภทรายวิชา
ออกเปนกลุมทางดานการเมืองการปกครองทองถิ่น กลุมการจัดการระหวางประเทศรวมถึงกลุมทางดาน
กฎหมายที่เก่ียวของน้ัน อาจยังมีขอจํากัดของการยกระดับองคความรูทางสังคมศาสตรอยางรอบดาน ดังน้ัน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรตอไปในอนาคตควรคํานึงถึง
การสรางองคความรูท่ีมีลักษณะขยายฐานการผลิตบัณฑิตดานรัฐศาสตรควบคูกับการสงเสริมใหจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ซ่ึงคาดวาจะนําไปสูการแกไขปญหาสังคม
ทองถ่ินพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ตามอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมทั้งเปนกลไก
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณตอไป 
 ขณะเดียวกันการใหความสําคัญกับทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอุปกรณ/
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ไดแก โสตทัศนูปกรณ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรและการผลิตเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตําราท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงตองมีการสรางจากอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาโดยตรง อันเปนกลไกสําคัญในการสรางความ
เขมแข็งหรือองคความรูในทางวิชาการและแสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทางดานรัฐประศาสนศาสตรให
เปนท่ีประจักษอีกดวย นอกจากน้ีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงเม่ือนําหลักสูตรไปใชแลวตองมีการควบคุมคุณภาพ รวมถึงมีระบบการติดตาม 
(Monitoring) อยางตอเน่ืองเพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับการบริหารจัดการงบประมาณที่ตองมีลไกการวิเคราะหงบประมาณอยางเปดเผย รวมถึงมีการ
รายงานคาใชจายใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการแกไขในระยะตอไป 
 ดวยเง่ือนไขกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากขอคนพบและขอสนับสนุนเชิงแนวคิด
เบื้องตน สามารถกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารรวมท้ังแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีคํานึงถึงฐานทางปรัชญาและการมีสวน
รวมในกระบวนการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ตาม Model ภาพท่ี 5 ดังน้ี 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ปรัชญาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
“ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาองคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” 

ปรัชญาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
“ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนามนุษยและสังคม” 

ปรัชญามหาวิทยาลัยทักษิณ 
“ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” 

การบรรลุปรัชญา/อัตลักษณของผูเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

ในศตวรรษท่ี 21 

การผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใตความขัดแยงทางคานิยม รวมท้ังมี
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
2. มีความรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 
3. ประยุกตใชความรูทางรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะหสถาน
การณหรือสภาพปญหาท่ีมีความซับซอนไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟงความ
เห็นท่ีแตกตางและแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค 
5. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
เหมาะสมกับสถานการณรวมถึงมีความรูความสามารถใชเคร่ืองมือ
ในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

 

แนวทางการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การพัฒนาโครงสรางหลักสูตร 
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 ดวยขอเสนอการพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ตาม Model 
ดังกลาวคาดวาจะเปนแนวทางสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบและสงเสริมให
ผูเรียนสามารถบรรลุทักษะจําเปนพ้ืนฐานตามความมุงหวังของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
สัมพันธกับกลไกการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต อันมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองตามความตองการของตลาด
แรงงงานในอนาคต และสามารถบรรลุแนวทางที่พึงประสงคภายใตอัตลักษณ “ปญญา จริยธรรม นําการ
พัฒนาองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” อยางมีประสิทธิภาพ 

 
5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปปรับใช 
 1. ดานบริบท การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรมีการปรับปรุงรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
บางรายวิชาและตัดบางรายวิชา รวมทั้งบูรณาการบางรายวิชาเขาดวยกันเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมการศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตรในอนาคต
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 อีกดวย 
 2. ดานปจจัยนําเขา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ
ทรัพยากรการเรียนรู หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน
และควรมีการปรับปรุงหองเรียนใหมีความสะดวกตอการฝกปฎิบัติการและการทํางานกลุม นอกจากน้ีควรเชิญ
ผูรู/ผูทรงคุณวฒิุทางดานรัฐประศาสนศาสตรมาใหความรูแกนิสิตอยางสมํ่าเสมอ 
 3. ดานกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรการกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน พรอมใหคําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารย มีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือ
กันเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูในประเด็นที่สําคัญทางรัฐประศาสนศาสตร ทั้งเปนรายกลุมและรายบุคคล 
 4. ดานผลผลิต การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรเนนการผลิตนักรัฐประศาสนศาสตรท่ีมี
ประสบการเชิงปฏิบัติตามวิชาชีพและจัดการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน พรอมท้ังมุงเนนการฝกปฏิบัติใน
หนวยงานท่ีหลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจรวมถึงหนวยงานอ่ืนๆที่ เก่ียวของ ท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาประยุกตใชจนเกิดประสบการณจริง 
 5. ดานรายวิชา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควรยึดแนวทางขอกําหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 วาดวยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (มคอ.1) 
รวมท้ังพัฒนาองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีเอกลักษณเฉพาะท่ีสามารถสนองตอบความตองการ
ในการเปนสวนหน่ึงของการขยายองคความรูสูการแกปญหาและพัฒนาสังคมภาคใต 
 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป 
 การทําวิจัยในคร้ังตอไปควรมีการสํารวจและประมวลงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือถอดบทเรียนองคความรูเชิงประยุกตที่ไดจากการวิจัย และ
ควรเปรียบเทียบขอแตกตางที่นําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานทางดานรัฐประศาสนศาสตรในอนาคต นอกจากน้ีควรทําการวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับความตองการ
ศึกษาตอทางดานรัฐประศาสนศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อันจะนําไปสูการเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมตอการขยายพ้ืนท่ี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอีกดวย 
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แบบสอบถามประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

 โครงการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 
 ท้ังน้ีการสํารวจใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรมการวิจัย ซ่ึงคณะผูวิจัยยืนยันวาขอมูลเหลาน้ีจะ
ถูกนําเสนอเปนภาพรวมและไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบทั้งเปนรายบุคคลรวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี
ในระหวางการเก็บขอมูล ผูตอบแบบสอบถามมีสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการเขารวมใหขอมูลหรือยุติการตอบ
แบบสอบถามไดโดยไมสงผลกระทบตอสิทธิดานตาง ๆ แตอยางใด จึงใครขอความอนุเคราะหในการใหขอมูล 
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการตอไป 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. โปรดเขียนตอบหรือทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด จากแบบสอบถาม
ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 69  ขอ จํานวน 9 หนา แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปนรายดาน  
  2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานบริบท 
  2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัยนําเขา 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการ 
  2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานผลผลิต  
  2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 
2. การกําหนดระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจใหมี 5 ระดับ โดยกําหนดรายละเอียดดังน้ี   
 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมนอยมาก 
 2 หมายถึง ไมเห็นดวย หรือมีความเหมาะสมนอย 
 3 หมายถึง ไมแนใจ หรือมีความเหมาะสมปานกลาง 
 4 หมายถึง เห็นดวย หรือมีความเหมาะสมมาก 
 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ชุดท่ี 1 : สําหรับนิสิต 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
  ตํ่ากวา 2.50      ระหวาง 2.51-3.00 
  ระหวาง 3.01-3.50     มากกวา 3.51 ขึ้นไป 
 
3. ภูมิลําเนา 
  จังหวัดสงขลา     สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
  พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………….      
 
4. รายรับเฉล่ียตอเดือน 
  ตํ่ากวา 5,000 บาท     ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
  10,001 บาทขึ้นไป     
 
5. แผนการเรียนกอนเขาศึกษาตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  วิทย – คณิต      คณิต - อังกฤษ หรือ ศิลป - คํานวณ 
  ศิลป – ภาษา     แผนการเรียนอ่ืน (ระบุ)…………………………… 
 
6. ลําดับการเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  เลือกเพียงลําดับ 1 เทาน้ัน    เลือกตามลําดับ (ระบุ)……………………………
  เลือกเปนลําดับสุดทาย       

 
7. เหตุผลการเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  ช่ือเสียงของหลักสูตร/สถาบัน (มหาวิทยาลัยทักษิณ)      
  ผูปกครอง/ครู/รุนพ่ี หรือบุคคลอ่ืนแนะนํา     
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………… 
 
8. การเขารวมเปนสมาชิกชมรม/สโมสร หรือกิจกรรมลักษณะอ่ืนท่ีดําเนินการจัดในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ไมเขารวม    เขารวม (ระบุ)…………………………………………………….. 
 
9. ความคาดหวังหลังจากสําเร็จการศึกษา 
 (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท (*พิจารณาจาก
การกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณท่ีสอดคลองเน้ือหารายวิชาที่ระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
 
ขอ ประเด็นการประเมินดานบริบท ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
สอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา 
จริยธรรมนําการพัฒนา” 

     

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุน
ใหมีความรอบรู สูงานและมี
ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

     

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาดแรงงาน 

     

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
นําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

     

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทํา
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐ
ประศาสนศาสตรที่ดีในอนาคตได 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท 
(พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณที่สอดคลองรายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัยนําเขา (* พิจารณา
จากส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานปจจัยนําเขา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มี
คณาจารยที่เช่ียวชาญ ประสบการณ
และศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ 

     

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากร
สนับสนุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอ
การขอรับบริการในทุกดาน 

     

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุ
อุปกรณรวมถึงเคร่ืองมือท่ีอํานวย
ความสะดวกอยางครบถวน 

     

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่
เหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

     

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทสและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัย
นําเขา (พิจารณาจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน ส่ือการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานกระบวนการ (* พิจารณา
จากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
สอดคลองกับ Active Learning 

     

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตได
เรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน 

     

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึง
เอ้ือตอการพัฒนาองคความรูใน
ระดับนานาชาติ 

     

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจง
รายละเอียดและขอกําหนดเกณฑ
การวัดและประเมินผลอยางเปดเผย 
เปนธรรม 

     

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
สอดรับและสมดุลกับภาวะทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดาน
กระบวนการ (พิจารณาจากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต (* พิจารณาจาก
คุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมีการ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
หลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

     

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร 

     

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
ใชปญญาวิเคราะหสถานการณที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม 

     

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริม
การใชความคิดสรางสรรคปรับตัว
เขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย
และนอมรับความเห็นตาง 

     

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
รวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือ
ในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก
ปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต 
(พิจารณาจากคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 



120 
 

2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
     

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร (Concepts and 
Theories of Public Administration) 

     

3 0122142 ปรัชญาการเมือง (Political 
Philosophy) 

     

4 0122143 กฎหมายกับการบริหาร
ราชการแผนดิน (Law and Public 
Administration) 

     

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public 
Policies) 

     

6 0122222 การบริหารและการวิเคราะห
โครงการ (Project Management and 
Analysis) 

     

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) 

     

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (Political, Economic, and 
Social System) 

     

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

     

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 
(Public Financial Management) 

     

  
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาแกนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.วิชาเฉพาะดาน (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตร

เปรียบเทียบ (Comparative Public 
Administration) 

     

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership)      
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
     

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

     

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ (Public Policies 
Implementation) 

     

6 0122323 การวางแผนและการบริหาร
โครงการสาธารณะ (Pubic Project 
Management and Planning) 

     

7 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ 3(3-0-6) Public Human 
Resource Management) 

     

8 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

     

9 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนัก
บริหาร (Ethics and Good 
Governance for Administrator) 

     

10 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

     

11 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Office) 

     

12 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Research Methods 
in Public Administration) 

     

  
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถิ่น 
          (Local Governance) 

1 0122361 การปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ (Comparative Local 
Government) 

     

2 0122362 การกระจายอํานาจและการ
บริหารจัดการทองถิ่น 
(Decentralization and Local 
Governance) 

     

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองท
องถิ่นไทย (Law for Thai Local 
Government) 

     

4 0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น  
(Local Financial Management) 

     

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban 
Management) 

     

 
   3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ 
        (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN 

Affairs) 
     

7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing 
in Public Sector) 

     

8 0122471 องคกรและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (Organization and 
International Relation) 

     

9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
(Public Management Innovation) 

     

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ภาครัฐ (Information Digital 
Management in Public Sector) 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 
        (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law      
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law)      
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (Law of Criminal Procedure) 
     

14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(Law of Civil Procedure) 

     

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law 
of Evidence) 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเอกเลือกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา รวม 9 หนวยกิต) 
1 0122491 สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) 
     

2 0122492 การคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

     

3 0122493 การฝกงานทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Practicum in Public 
Administration) 

     

 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

 โครงการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 
 ท้ังน้ีการสํารวจใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรมการวิจัย ซ่ึงคณะผูวิจัยยืนยันวาขอมูลเหลาน้ีจะ
ถูกนําเสนอเปนภาพรวมและไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบทั้งเปนรายบุคคลรวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี
ในระหวางการเก็บขอมูล ผูตอบแบบสอบถามมีสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการเขารวมใหขอมูลหรือยุติการตอบ
แบบสอบถามไดโดยไมสงผลกระทบตอสิทธิดานตาง ๆ แตอยางใด จึงใครขอความอนุเคราะหในการใหขอมูล 
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการตอไป 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. โปรดเขียนตอบหรือทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด จากแบบสอบถาม
ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 69  ขอ จํานวน 9 หนา แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปนรายดาน  
  2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานบริบท 
  2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัยนําเขา 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการ 
  2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานผลผลิต  
  2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
2. การกําหนดระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจใหมี 5 ระดับ โดยกําหนดรายละเอียดดังน้ี   
 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมนอยมาก 
 2 หมายถึง ไมเห็นดวย หรือมีความเหมาะสมนอย 
 3 หมายถึง ไมแนใจ หรือมีความเหมาะสมปานกลาง 
 4 หมายถึง เห็นดวย หรือมีความเหมาะสมมาก 
 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ชุดที่ 2 : สําหรับองคกรผูใชบัณฑิต 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต / ผูประกอบการ 
 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
1. ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ประเภทของสถานประกอบการ 
  หนวยงานราชการ     หนวยงานเอกชน 
  หนวยงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานลักษณะอ่ืน 
 
3. พ้ืนท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
  พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา     พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
  พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ขนาดองคกรของสถานประกอบการ 
  ขนาดเล็ก (<= 50 คน)    ขนาดกลาง (50 - 100 คน) 
  ขนาดใหญ (101 - 500 คน)    ขนาดใหญมาก (มากกวา  500  คน) 
 
5. เกณฑการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางานในของสถานประกอบการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ช่ือเสียงของสถาบันการศึกษา    คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา 
  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม    ความรูความสามารถพิเศษ 
  อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
 
2. อายุ 
  ตํ่ากวา 30 ป      ระหวาง 31 – 40 ป 
  ระหวาง 41 – 50 ป     50 ปขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา    ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
 
4. ตําแหนงปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร     หัวหนางาน/ฝาย/แผนก 
  พนักงานเจาหนาที่     
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท (*พิจารณาจาก
การกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณท่ีสอดคลองเน้ือหารายวิชาที่ระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
 
ขอ ประเด็นการประเมินดานบริบท ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
สอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา 
จริยธรรมนําการพัฒนา” 

     

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุน
ใหมีความรอบรู สูงานและมี
ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

     

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาดแรงงาน 

     

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
นําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

     

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทํา
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐ
ประศาสนศาสตรที่ดีในอนาคตได 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท 
(พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณที่สอดคลองรายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัยนําเขา (* พิจารณา
จากส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานปจจัยนําเขา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มี
คณาจารยที่เช่ียวชาญ ประสบการณ
และศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ 

     

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากร
สนับสนุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอ
การขอรับบริการในทุกดาน 

     

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุ
อุปกรณรวมถึงเคร่ืองมือท่ีอํานวย
ความสะดวกอยางครบถวน 

     

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่
เหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

     

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัย
นําเขา (พิจารณาจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน ส่ือการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานกระบวนการ (* พิจารณา
จากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
สอดคลองกับ Active Learning 

     

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตได
เรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน 

     

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึง
เอ้ือตอการพัฒนาองคความรูใน
ระดับนานาชาติ 

     

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจง
รายละเอียดและขอกําหนดเกณฑ
การวัดและประเมินผลอยางเปดเผย 
เปนธรรม 

     

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
สอดรับและสมดุลกับภาวะทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดาน
กระบวนการ (พิจารณาจากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต (* พิจารณาจาก
คุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมีการ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
หลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

     

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร 

     

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
ใชปญญาวิเคราะหสถานการณที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม 

     

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริม
การใชความคิดสรางสรรคปรับตัว
เขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย
และนอมรับความเห็นตาง 

     

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
รวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือ
ในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก
ปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต 
(พิจารณาจากคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
     

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร (Concepts and 
Theories of Public Administration) 

     

3 0122142 ปรัชญาการเมือง (Political 
Philosophy) 

     

4 0122143 กฎหมายกับการบริหาร
ราชการแผนดิน (Law and Public 
Administration) 

     

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public 
Policies) 

     

6 0122222 การบริหารและการวิเคราะห
โครงการ (Project Management and 
Analysis) 

     

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) 

     

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (Political, Economic, and 
Social System) 

     

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

     

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 
(Public Financial Management) 

     

  
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาแกนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.วิชาเฉพาะดาน (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตร

เปรียบเทียบ (Comparative Public 
Administration) 

     

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership)      
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
     

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

     

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ (Public Policies 
Implementation) 

     

6 0122323 การวางแผนและการบริหาร
โครงการสาธารณะ (Pubic Project 
Management and Planning) 

     

7 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ 3(3-0-6) Public Human 
Resource Management) 

     

8 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

     

9 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนัก
บริหาร (Ethics and Good 
Governance for Administrator) 

     

10 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

     

11 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Office) 

     

12 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Research Methods 
in Public Administration) 

     

  
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถิ่น 
          (Local Governance) 

1 0122361 การปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ (Comparative Local 
Government) 

     

2 0122362 การกระจายอํานาจและการ
บริหารจัดการทองถิ่น 
(Decentralization and Local 
Governance) 

     

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองท
องถิ่นไทย (Law for Thai Local 
Government) 

     

4 0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น  
(Local Financial Management) 

     

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban 
Management) 

     

 
   3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ 
        (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN 

Affairs) 
     

7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing 
in Public Sector) 

     

8 0122471 องคกรและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (Organization and 
International Relation) 

     

9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
(Public Management Innovation) 

     

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ภาครัฐ (Information Digital 
Management in Public Sector) 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 
        (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law      
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law)      
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (Law of Criminal Procedure) 
     

14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(Law of Civil Procedure) 

     

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law 
of Evidence) 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเอกเลือกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา รวม 9 หนวยกิต) 
1 0122491 สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) 
     

2 0122492 การคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

     

3 0122493 การฝกงานทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Practicum in Public 
Administration) 

     

 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

 โครงการวิจัยเพ่ือประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 
 ท้ังน้ีการสํารวจใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรมการวิจัย ซ่ึงคณะผูวิจัยยืนยันวาขอมูลเหลาน้ีจะ
ถูกนําเสนอเปนภาพรวมและไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบทั้งเปนรายบุคคลรวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี
ในระหวางการเก็บขอมูล ผูตอบแบบสอบถามมีสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการเขารวมใหขอมูลหรือยุติการตอบ
แบบสอบถามไดโดยไมสงผลกระทบตอสิทธิดานตาง ๆ แตอยางใด จึงใครขอความอนุเคราะหในการใหขอมูล 
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการตอไป 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. โปรดเขียนตอบหรือทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด จากแบบสอบถาม
ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 69  ขอ จํานวน 9 หนา แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ แบงเปนรายดาน  
  2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานบริบท 
  2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานปจจัยนําเขา 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานกระบวนการ 
  2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดานผลผลิต  
  2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
2. การกําหนดระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจใหมี 5 ระดับ โดยกําหนดรายละเอียดดังน้ี   
 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมนอยมาก 
 2 หมายถึง ไมเห็นดวย หรือมีความเหมาะสมนอย 
 3 หมายถึง ไมแนใจ หรือมีความเหมาะสมปานกลาง 
 4 หมายถึง เห็นดวย หรือมีความเหมาะสมมาก 
 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง หรือมีความเหมาะสมมากที่สุด 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ชุดที่ 3 : สําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
 
2. ผลการเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
  ตํ่ากวา 2.50      ระหวาง 2.51-3.00 
  ระหวาง 3.01-3.50     3.51 ข้ึนไป 
 
3. ผลการทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
  สอบผานภาค ก แลว     ยังสอบไมผานภาค ก. 
  ไมประสงค/ไมเคยสอบภาค ก. 
 
4. สถานภาพการศึกษา 
  ศึกษาตอระดับบัณฑิต     ไมไดศึกษาตอ 
 
5. สถานภาพการทํางาน 
  ทํางานแลว (ตอบขอ 6-7)    ยังไมไดทํางาน (ตอบขอ 8-9) 
 
 
(ขอ 6-7 สําหรับบัณฑิตท่ีทํางานแลว) 
6. ลักษณะองคกร/ประเภทหนวยงาน 
  หนวยงานภาครัฐ     หนวยงานเอกชน 
  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ     งานอิสระ/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
 
7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  ตํ่ากวา 15,000 บาท     ระหวาง 15,001-20,000 บาท 
  มากกวา 20,001 บาทข้ึนไป   
   
 
(ขอ 8-9 สําหรับบัณฑิตท่ียังไมไดทํางาน) 
8. สาเหตุที่ยังไมไดทํางาน 
  กําลังศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   กําลังเตรียมตัวสอบรับราชการ/ภาค ก. 
  เหตุผลอ่ืน (ระบุ)………………………………….. 
   
9. ความคาดหวังตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
  ปฏิบัติงานหนวยงานภาครัฐ (รับราชการ)  ปฏิบัติงานหนวยงานเอกชน 
  ปฏิบัติงานหนวยงานรัฐวิสาหกิจ   อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………….. 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท (*พิจารณาจาก
การกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณท่ีสอดคลองเน้ือหารายวิชาที่ระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
 
ขอ ประเด็นการประเมินดานบริบท ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
สอดคลองกับอัตลักษณ “ปญญา 
จริยธรรมนําการพัฒนา” 

     

2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สนับสนุน
ใหมีความรอบรู สูงานและมี
ประสบการณเชิงปฏิบัติ 

     

3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาดแรงงาน 

     

4 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
นําไปประยุกตแกปญหา/พัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

     

5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถทํา
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพเปนนักรัฐ
ประศาสนศาสตรที่ดีในอนาคตได 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานบริบท 
(พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญา อัตลักษณที่สอดคลองรายวิชาท่ีระบุในโครงสรางของหลักสูตร) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัยนําเขา (* พิจารณา
จากส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานปจจัยนําเขา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
6 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มี
คณาจารยที่เช่ียวชาญ ประสบการณ
และศักยภาพเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ 

     

7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีบุคลากร
สนับสนุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอ
การขอรับบริการในทุกดาน 

     

8 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสื่อ, วัสดุ
อุปกรณรวมถึงเคร่ืองมือท่ีอํานวย
ความสะดวกอยางครบถวน 

     

9 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีสถานที่
เหมาะสมซ่ึงเอ้ือตอการเรียนและ/
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ 

     

10 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทสและ
ตางประเทศอยางหลากหลาย 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานปจจัย
นําเขา (พิจารณาจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน ส่ือการเรียนรู สภาพหองเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.3 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานกระบวนการ (* พิจารณา
จากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
11 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
สอดคลองกับ Active Learning 

     

12 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการจัด
กิจกรรม/โครงการสงเสริมใหนิสิตได
เรียนรูเชิงปฏิบัติการนอกหองเรียน 

     

13 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมทักษะการใชภาษาสากล ซ่ึง
เอ้ือตอการพัฒนาองคความรูใน
ระดับนานาชาติ 

     

14 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการชี้แจง
รายละเอียดและขอกําหนดเกณฑ
การวัดและประเมินผลอยางเปดเผย 
เปนธรรม 

     

15 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีการ
กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี
สอดรับและสมดุลกับภาวะทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดาน
กระบวนการ (พิจารณาจากโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 



139 
 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร แบงเปนรายดาน  
 2.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต (* พิจารณาจาก
คุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ดานผลผลิต 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
16 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมท้ังมีการ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
หลักพ้ืนฐานทางศีลธรรม 

     

17 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร 

     

18 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริมให
ใชปญญาวิเคราะหสถานการณที่มี
ความซับซอนไดอยางเหมาะสม 

     

19 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สงเสริม
การใชความคิดสรางสรรคปรับตัว
เขากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย
และนอมรับความเห็นตาง 

     

20 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มีกลไก
สงเสริมประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
รวมถึงมีศักยภาพการใชเคร่ืองมือ
ในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก
ปญหาทางการวิจัยอยางถูกตอง 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานผลผลิต 
(พิจารณาจากคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้วัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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2.5 การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1.วิชาแกน (จํานวน 10 รายวิชา รวม 30 หนวยกิต) 
1 0122111 ทฤษฎีองคการ  

(Organization Theories) 
     

2 0122141 แนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร (Concepts and 
Theories of Public Administration) 

     

3 0122142 ปรัชญาการเมือง (Political 
Philosophy) 

     

4 0122143 กฎหมายกับการบริหาร
ราชการแผนดิน (Law and Public 
Administration) 

     

5 0122221 นโยบายสาธารณะ  (Public 
Policies) 

     

6 0122222 การบริหารและการวิเคราะห
โครงการ (Project Management and 
Analysis) 

     

7 0122231 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management) 

     

8 0122241 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (Political, Economic, and 
Social System) 

     

9 0122242 สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร 
(Statistics in Public Administration) 

     

10 0122251 การบริหารการคลังสาธารณะ 
(Public Financial Management) 

     

  
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาแกนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
….................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
2.วิชาเฉพาะดาน (จํานวน 12 รายวิชา รวม 36 หนวยกิต) 
1 0122243 รัฐประศาสนศาสตร

เปรียบเทียบ (Comparative Public 
Administration) 

     

2 0122311 ภาวะผูนํา (Leadership)      
3 0122312 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 
     

4 0122321 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

     

5 0122322 การนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ (Public Policies 
Implementation) 

     

6 0122323 การวางแผนและการบริหาร
โครงการสาธารณะ (Pubic Project 
Management and Planning) 

     

7 0122331 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาครัฐ Public Human Resource 
Management) 

     

8 0122332 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

     

9 0122341 จริยธรรมและธรรมาภิบาลนัก
บริหาร (Ethics and Good 
Governance for Administrator) 

     

10 0122351 การบริหารจัดการงบประมาณ 
(Budgetary Management) 

     

11 0122411 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Office) 

     

12 0122441 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Research Methods 
in Public Administration) 

     

  
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.1 กลุมการปกครองทองถิ่น 
          (Local Governance) 

1 0122361 การปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ (Comparative Local 
Government) 

     

2 0122362 การกระจายอํานาจและการ
บริหารจัดการทองถิ่น 
(Decentralization and Local 
Governance) 

     

3 0122461 กฎหมายสําหรับการปกครองท
องถิ่นไทย (Law for Thai Local 
Government) 

     

4 0122462 การบริหารการคลังทองถิ่น  
(Local Financial Management) 

     

5 0122463 การจัดการเมืองและมหานคร 
(Metropolitan and Urban 
Management) 

     

 
   3.2 กลุมการจัดการภาครัฐและกิจการระหวางประเทศ 
        (Public Management and International Affairs) 
6 0122371 กิจการอาเซียน (ASEAN 

Affairs) 
     

7 0122372 การตลาดภาครัฐ (Marketing 
in Public Sector) 

     

8 0122471 องคกรและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (Organization and 
International Relation) 

     

9 0122472 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 
(Public Management Innovation) 

     

10 0122473 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
ภาครัฐ (Information Digital 
Management in Public Sector) 
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2.5 (ตอ) การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
3.วิชาเอกเลือก (จํานวน 15 รายวิชา) 
   3.3 กลุมกฎหมายสําหรับภาครัฐ 
        (Law for Public Sector) 

11 0122381 กฎหมายอาญา(Criminal Law      
12 0122382 กฎหมายแพง (Civil Law)      
13 0122481 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (Law of Criminal Procedure) 
     

14 0122482 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(Law of Civil Procedure) 

     

15 0122483 กฎหมายลักษณะพยาน (Law 
of Evidence) 

     

 
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรายวิชาที่เปดสอนในหมวดวิชาเอกเลือกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (* 
พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

ความเหมาะสมของรายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4.วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ (จํานวน 3 รายวิชา รวม 9 หนวยกิต) 
1 0122491 สหกิจศึกษา (Cooperative 

Education) 
     

2 0122492 การคนควาอิสระ 
(Independent Study) 

     

3 0122493 การฝกงานทางรัฐ
ประศาสนศาสตร (Practicum in Public 
Administration) 

     

 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอรายวิชาท่ีเปดสอนในหมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (* พิจารณาจากความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณเพื่อประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Steakholders) ตอกระบวนการจัดการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากประเด็นวิเคราะห 5 ดาน ดังน้ี  
 1. การประเมินการวิเคราะหดานบริบท ซ่ึงสะทอนถึงการกําหนดวัตถุประสงค ปรัชญารวมท้ังอัต
ลักษณบัณฑิตที่คาดหวังท่ีสอดคลองเน้ือหารายวิชาซ่ึงระบุไวในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา ซ่ึงสะทอนถึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีสําคัญ เชน บุคลากร สื่อ 
สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 
 3. การประเมินดานกระบวนการ ซ่ึงสะทอนถึงโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมถึงการวัดและประเมินผลรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 4. การประเมินดานผลผลิต ซ่ึงสะทอนถึงคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวชี้ วัดซ่ึงสะทอน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 5. การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ท้ังน้ีเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต พรอมท้ังประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานรัฐประศาสนศาสตรตามขอกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสามารถตอไป 
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แนวการสัมภาษณ 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ (สถานภาพ/ตําแหนง ความเก่ียวของกับกระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
  
2. การวิเคราะหขอมูลดานบริบท  
 2.1 สภาพท่ัวไปของวัตถุประสงค ปรัชญารวมท้ังอัตลักษณบัณฑิตท่ีคาดหวังและสอดคลองตามเนื้อหา
รายวิชาซึ่งระบุไวในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 2.2 สภาพปญหาของวัตถุประสงค ปรัชญารวมท้ังอัตลักษณบัณฑิตท่ีคาดหวังและสอดคลองตามเน้ือหา
รายวิชาซึ่งระบุไวในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 2.3 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาวัตถุประสงค ปรัชญารวมท้ังอัตลักษณบัณฑิตท่ีคาดหวังและสอดคลองตาม
เนื้อหารายวิชาซ่ึงระบุไวในโครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
3. การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา  
 3.1 สภาพท่ัวไปของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 3.2 สภาพปญหาของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึงส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 3.3 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน บุคลากร ส่ือ สถานท่ีจัดการเรียนรวมถึง
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
4. การวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ  
 4.1 สภาพท่ัวไปของโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 4.2 สภาพปญหาของโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 4.3 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
วัดและประเมินผลรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  
5. การวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต  
 5.1 สภาพท่ัวไปของคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 5.2 สภาพปญหาของคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึประสงคของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 5.3 ขอเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ/ปริมาณตามมาตรฐานตัวช้ีวัดซ่ึงสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
6. รายวิชาท่ีเปดสอนท่ีกําหนดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2560 
 6.1 ความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 


