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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส : 25500221105332 
 ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ 
   กระบวนการยุติธรรม 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Police Management  
   and Criminal Justice 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ (การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal  
    Justice) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A. (Police Management and Criminal Justice) 
  
3. วิชาเอก 
 ไมมี่ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รบัทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรที่มึความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 
 6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 
 6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการ (ต ารวจ, ศาล, ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ, ทหาร, เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการ
ยุติธรรม, ปลัดอ าเภอ, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและอ่ืน ๆ)  
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8.2 นักวิชาการ ครู อาจารย์เอกชน หรืออัตราจ้าง  
8.3 บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกชน 
8.4 นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
8.5 การประกอบอาชีพอิสระที่สามารถน าความรู้ความสามารถทางการจัดการไปประกอบกิจกรรมทาง

ธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจได้และต าแหน่งอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ชื่อนามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 นายอภิวัฒน์   สมาธ ิ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2555 
  สส.ม. 

วท.บ. 
กระบวนการยตุิธรรม 
สถิต ิ

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

2545 
2543 

2 นายวิวัฒน์   ฤทธิมา อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.บูรพา 2558 
   รป.ม. 

 
ศศ.บ. 

การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
ม.ทักษิณ 

2553 
 
2550 

3 นางสาววิลาสินี   ธนพิทักษ์ อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.บูรพา 2560 
   รป.ม. 

คบ. 
รัฐประศาสนศาสตร ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

2550 
2546 

4 นางสาวอิศมนต์   จันทะโร อาจารย ์ ศศ.ม. การบริหารงานยุติธรรม ม.ธรรมศาสตร ์ 2554 
   สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร ์ 2551 
5 นายกรกฎ ทองขะโชค รอง 

ศาสตราจารย์ 
น.ม. กฎหมายอาญาและ

กระบวนการยตุิธรรม 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 2547 

   น.บ. นิติศาสตร ์ ม.รามค าแหง 2538 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน  
ยุคโลกาภิวัตน์ น ามาซึ่งปัญหาและความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิเช่น ปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงการต่าง ๆ ปัญหาการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหา
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เหล่านี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ทัน 
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ โดยจะต้องมีการบูรณาการความรู้ทางสังคมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการสร้างและการพัฒนาความรู้และการประยุกต์ให้ความรู้ทางสังคมให้เหมาะสมกับการพัฒนาใน  
ทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม และต้องด าเนินการปรับกระบวนทัศน์ เสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเด็นท้าทายต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังส่งผลต่อมุมมองและโลกทัศน์ ผลกระทบและการปรับตัวของ
กระบวนการยุติธรรมไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอีกด้วย 
 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
    ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและ
ความไม่สงบต่อเนื่อง และถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความม่ันคงอย่างยิ่ง 
ด้วยเป็นปัญหาความรุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขท่ีซับซ้อน ทั้งในเงื่อนไขระดับบุคคล เงื่อนไขระดับโครงสร้าง 
และเงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ของคนในพ้ืนที่  จึงเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ งเป็นปัญหาระดับชาติยั งคงมีอยู่  นอกจากนี้  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับตัวและการรักษาอัตลักษณ์ให้  
การก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งการเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ส าคัญคือ ปัญหายาเสพติด
ในหมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจน ยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรงหนุน 
คือ กระแสจากภายนอก อาทิ กระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้ง
ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหา
ข้างต้น มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  การอ านวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือขจัดเงื่อนไข
ความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ พัฒนารูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนใน
พ้ืนที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในพ้ืนที่  สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรม ให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนางานยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผน ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากแนวทางที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อันเกิดจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งผลให้ข้าราชต ารวจต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการท างานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบกับนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เพ่ิมเติมนโยบายรักษาความม่ันคงของชาติและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปให้เกิดขึ้นทั่วทุกพ้ืนที่ อีกทั้ง เน้นย้ าการเร่งน าสันติสุขและความปลอดภัย
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ากระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ 
ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ขยายกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้น าศาสนา ผู้น า
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กระทบ
ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของประชาชนน้อยที่สุด 
     ที่ผ่านมานั้นกระบวนการยุติธรรมเน้นรูปแบบการสร้างกลไกตามกฎหมายและการตรากฎหมายพิเศษ 
ท าให้ในหลักสูตรเดิมได้เน้นการน ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักมาใช้ด าเนินการหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ประกอบกับหลักปฏิบัติเชิงนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์สันติวิธี
เพ่ือความม่ันคงของชาติบูรณาการกับการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้สร้างปรองดองและสมานฉันท์ รวมถึงการ
สร้างสภาวะที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ควรด าเนินการทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจร่วมของ
สังคมต่อเหตุแห่งความขัดแย้ง อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการก าหนดและเสนอแนะแนวทางการคลี่คลายความ
ขัดแย้งและป้องกันเหตุที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต ท าให้หลักสูตรต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
จุดเด่นในด้านการอ านวยความยุติธรรมโดยการน ากระบวนทัศน์แบบความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) มาเป็นแนวคิดการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมต่อเหตุความขัดแย้งอันเป็นการอ านวยความยุติธรรม
โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยน าพาสังคมไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพันธกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ตลอดจนวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.  2558 เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากวิทยาลัยฯ 
มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบการที่ประเทศไทยได้
ปรับและก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจน นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปสู่การสร้างความ “มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน” ให้กับประเทศไทย 

  ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาจึงมีหน้าที่และความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร ตลอดจนเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. 2558 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้าน 
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณลักษณะพิเศษตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ซึ่งได้ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมถือเป็น
หลักสูตรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังแสดงรายละเอียดข้างต้น หลักสูตรดังกล่าวถือว่ามีบทบาทต่อการเสริมสร้างความ
สมบูรณ์ให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิ ตร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณและส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ด าเนินมายาวนานกว่า 10 ปี โดยทางวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเป็นตัวกลางในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมจึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดรับกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงโครงสร้าง 
การบริหารจัดการด้านกระบวนการยุติธรรมไทยที่มีการปรับเปลี่ยน และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 
หรือผู้บริหาร โดยการออกแบบพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรยังเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เรียน 
ดังแสดงให้เห็นจากผลการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ” ซึ่งเป็นส ารวจความต้องการจากนักเรียน หรือกลุ่ม
ผู้สนใจศึกษาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่า สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม
เป็นสาขาวิชาที่นักเรียนและกลุ่มผู้สนใจให้ความส าคัญมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือสาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 22.2 สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และสาขาการ
จัดการท้องถิ่นและพ้ืนที่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ จากกลุ่มตัวอย่าง 600 คน ฉะนั้นจากผลการวิจัย
ดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีแล้วว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรมเป็นสาขาที่ยังคงได้รับความสนใจมากที่สุดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทนักเรียน
และผู้สนใจที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้เรียนของหลักสูตรในอนาคต ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการ
ของสังคมและบริบทสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านภาพสะท้อนจากการประชุมกลุ่ม 
(FocusGroup) เรื่อง “การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
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การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม” ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
ภูธรจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยการประชุมดังกล่าวได้ท าให้คณะผู้ด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรฯ ได้เห็นมุมมองมิติใหม่ ๆ เกี่ยวกับความส าคัญในศาสตร์ด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรมที่สอดรับกับพลวัตทางสังคมและรูปแบบการบริหารงานยุติธรรมที่มีการปรับเปลี่ยน หรือเป็นสิ่งที่ขาด
หายไปในหลักสูตรเก่า ผ่านการพูดคุยเสวนาและให้ค าปรึกษาร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตสายงานกระบวนการยุติธรรม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนที่เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดกรอบการออกแบบหลักสูตรใหม่เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีองค์ความรู้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความทันสมัยมากขึ้นให้กับหลักสูตร 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา  
ศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1. วิชาบังคับ   18 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มการใช้ภาษา        9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มบูรณาการ     9 หน่วยกิต 
   2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก     3 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   ไม่มี 
  13.1.3 กลุ่มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอ่ืน 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่ สั งกัดส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน 
ที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ 
ด้านวิชาการเป็นผู้ก ากบัดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน 
 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
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หน่วยงาน ระดับความร่วมมือ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บันทึกร่วมมือทางวิชาการ เน้นการจัดการศึกษา 

หลักสูตร และการฝึกอบรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บันทึกร่วมมือทางวิชาการ เน้นด้านการศึกษาและ

หลักสูตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยง บันทึกร่วมมือทางวิชาการ เน้นด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ 
ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ เน้นการ

บริการวิชาการและการพัฒนานิสิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
  ความรู้คู่คุณธรรม สู่การพัฒนานักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่  
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในกระบวน  
การยุติธรรม สามารถขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคง ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความ
ยุติธรรม ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส าคัญของประเทศไทย สอดคล้องกับความต้องการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการที่ส าคัญ รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ อาทิเช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามยุทธศาสตร์ 
ที่ส าคัญของประเทศ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นต้น 
ทั้งนี้ หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคมในการอ านวยความยุติธรรม คุ มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกันและควบคุม
อาชญากรรม บ าบัดแกไขฟนฟูผูกระท าผิด รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอยางมีเอกภาพทัน
ต่อสภาวการณปัจจุบัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (AUN 1) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

 1. รอบรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

 2. บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางสถิติ อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

 3. มีคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  4. รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อของสังคม 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังที่จะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

1. รอบรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

ELO1, ELO2 

2. บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ทางสถิติอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความม่ันคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

ELO3, ELO4, ELO7, 
ELO8 

3. มีคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความ
สงบสุขของสังคมภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ELO5 

4. รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างทาง
ความคิดและความเชื่อของสังคม 

ELO5, ELO6 

 
ตารางจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO) ของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ 
(Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C : U,A,E 

AF,P 

TQF 

PLO Outcome Statement     
ELO1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทาง 

รัฐประศาสนศาสตร์ อาทิเช่น แนวคิดและ
 √ u 2.1, 2.2, 

2.3 
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ผลการเรียนรู้ 
(Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C : U,A,E 

AF,P 

TQF 

PLO Outcome Statement     
ทฤษฎีทั้งอดีตและปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

ELO2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้าน 
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิเช่น ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย หลักการบริหารงานต ารวจ 
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่ส าคัญของไทยและระหว่างประเทศ, 
อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรม 
ไซเบอร์, การก่อการร้าย, การฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด, 
ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
ได้อย่างถูกต้อง 

 √ u 2.1, 2.2, 
2.3 

 

ELO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความ
ยุติธรรม ความสงบเรียบร้อยของสังคม 

 √ A 3.1, 3.2, 
4.3 

ELO4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสม 

 √ C 3.2, 4.3 

ELO5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะ
ผู้น า ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นใน
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

 √ AF 1.1, 1.2, 
4.1, 4.2 
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ผลการเรียนรู้ 
(Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(Generic 

LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา 
(Specific 

LO) 

Bloom’s 
Taxonomy 
C : U,A,E 

AF,P 

TQF 

PLO Outcome Statement     
สังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ 
มีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองทั้งต่อ
หน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่าง
ทางความคิดและความเชื่อของสังคมพหุ
วัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ELO6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ด้วยความเคารพในความแตกต่าง
ทางความเชื่อและวัฒนธรรม 

√  P 4.2, 5.3 

      
ELO7 แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้าหาความรู้
และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 

√  C 5.1, 5.3 

ELO8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับสายงานการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

√  C 5.2 

 

*หมายเหตุ U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating 
AF = Affective  P = Psychomotor 
 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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ปีท่ี รายละเอียด 
1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง 

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้หลักการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาสากลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ด้วยความเคารพในความ
แตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม 

4 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น า ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองทั้งต่อหน่วยงาน
และสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อของสังคม
พหุวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ป รับ ป รุ งรายวิ ช า  เนื้ อ ห าขอ ง
รายวิชา ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ส าคัญ และสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สั ง ค ม 
(ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2560) 

ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความต้องการ
ของประเทศโดยศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เพ่ือระบุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ศึกษา
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ก าหนดและด าเนินกลยุทธ์
การสอนและประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชา 

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
การน าผลการเรียนรู้จากหลักสูตร  
ไป ใช้ป ระโยชน์ ในการประกอบ
วิชาชีพ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00) 

พัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้
ห ลั ก สู ต รมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ โด ย     

ส ารวจความต้องการผู้เรียน วิเคราะห์
แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตและ

การวิจัยศึกษาส ารวจความต้องการ
ผู้เรียน และผลประเมินการประกัน
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ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มีเอกลักษณ์ของหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คุ ณ ภ าพ ต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 3.00 
จากคะแนนเต็ม 5.00) 

พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ ให้ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในศาสตร์และมีศักยภาพ
ในการถ่ายทอดความรู้ 

สนับสนุนให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ และมี ศั กยภ าพ ใน การ
ถ่ายทอดความรู้ ด้วยการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือส่งเสริมการผลิตและ
ปรับปรุงสื่อการสอน และส่งเสริมการ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

มีผลการประเมินคุณภาพการสอน
จากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบ 
ปีการศึกษา (เป้าหมายค่าคะแนน
เฉลี่ ยตั้ งแต่ ระดับ  4  ขึ้ น ไป  จาก
คะแนนเต็ม 5) และจ านวนร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง
ท างวิ ช าก ารตั้ งแ ต่ ร ะดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเป็นภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษาด้วยก็ได้ และให้มี
จ านวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข้อ 8 (ภาคผนวก ช) 
โดยมีระยะเวลาศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีการจัดชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
  ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
  ภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ช) 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 ไม่มี 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ไม่มี 
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 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  กลุ่ม ผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญและกลุ่ม ข้าราชการต ารวจและข้าราชการหรือพนักงานทั่วไป 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 140 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 2 - 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 3 - - 140 140 140 

ชั้นปีที่ 4 - - - 140 140 

รวม 140 280 420 560 560 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 140 140 

 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
   กลุ่ม ผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
(1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

(2)  จ านวนนิสิต 80 160 240 320 320 
รวมรายรับ (1) X (2) 2,560,000 5,120,000 7,680,000 10,240,000 10,240,000 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนปกติ 16,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน 8,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 125,000 บาท 

 
  2.6.2 กลุ่ม ขา้ราชการต ารวจและข้าราชการหรือพนักงานทั่วไป 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
(1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

(2)  จ านวนนิสิต 60 120 180 240 240 

รวมรายรับ (1) X (2) 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนปกติ 14,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน 7,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 103,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 45,000 บาท 
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร  2,100,000 2,226,000 2,359,560 2,501,000 2,651,000 
2. งบด าเนินการ  1,500,000 2,825,000 3,950,000 3,950,000 3,950,000 
3. งบลงทุน  700,000 1,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
4. งบเงินอุดหนุน  300,000 565,000 790,000 790,000 790,000 

รวมทั้งสิ้น 4,600,000 7,016,000 9,199,560 9,341,000 9,491,000 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบรายวิชา เนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของ
ค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้อ 30 ข้อ 31  
ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ช) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน   33 หน่วยกิต 
วิชาแกน   39 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
วิชาประสบการณเ์ชิงปฏิบัติ    6 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 
กลุ่มการใช้ภาษา          9 หน่วยกิต 

0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ่มบูรณาการ 9 หน่วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  
วิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก 
 รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้ 

กลุ่มวิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
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 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
 เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 2(2-0-4) 

 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 

 Food for Life and Beauty  
0000168 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

 Reading for Life  
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Sports and Recreation for Health  
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 

 Economics and Management  
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลงังาน กับการพัฒนาคุณภาพชวีติ 2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
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0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน  33 หน่วยกิต 

 1502111 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
   Information System for Public Administration 
 1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
   Public Policy and Planning 
 1502131 การบริหารทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   Human Capital Management 
 1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Public Administration  
 1502142 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Laws  
 1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
   Constitution Principles and Political Institutions 
 1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) 
   Public Organizations and Organizational Management System 
 1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
   Seminar in Public Administration 
 1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 3(3-0-6) 
   Public Finance and Budgeting Administration  
 1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
   Economics for Public Administration 
 1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
   Research Methodology for Public Administration 

วิชาแกน  39 หน่วยกิต 
 1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
   Criminal Justice Administration 
 1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 
   Criminology and Penology 
 1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
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   Ethics in Justice Administration 
 1502243 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
   Administrative Law 
 1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
   Modern Police Management 
 1502321 อาชญากรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
   Special Crime 
 1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
   Human Rights and Justice 
 1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) 
   Criminal Investigation  
 1502343 นิติวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
   Forensic Science  
 1502344 ยุติธรรมชุมชน 3(2-2-5) 
   Community Justice 
 1502411 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5) 
   Seminar in Police Management and Criminal Justice 
 1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
   Comparative Justice 
 1502442 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน   3(3-0-6) 
   และครอบครัว 
   Juvenile Delinquency and Juvenile andFamily Case Procedure 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
   Psychology in Justice 
 
 1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
   Technology Crime Suppression 
 1502314 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
   Innovation and Change Management 
 1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
   Organizational Development Strategies 
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 1502331 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานต ารวจและ 3(3-0-6) 
   กระบวนการยุติธรรม 
   English for Police Administration and Criminal Justice 
 1502345 การบริหารพ้ืนทีค่วามมั่นคง 3(3-0-6) 
   Stability Area Management 
 1502346 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
   Criminal Law 1 
 1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
   Criminal Procedure Law 1 
 1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการปกครอง 3(3-0-6) 
   Concepts and Theories of Administration and Governance 
 1502351 สถิติประยุกต์ส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
   Applied Statistics for Administrators 
 1502412 เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน 3(2-2-5) 
   Communication Techniques for Working 
 1502413 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 3(3-0-6) 
   Communication for Peace 
 1502421 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
   Sustainable Development 
 1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ 3(2-2-5) 
   Self-Defense Techniques and Tactical using Weapons  
 1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่ 3(3-0-6) 
   Modern Justice Administration Officers 
 1502443 เหยื่อวิทยา 3(3-0-6) 
   Victimology  
 1502444 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
   Criminal Law 2  
 1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
   Criminal Procedure Law 2  
 1502446 กฎหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6) 
   Law of Evidence 
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 1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
   Conflict Management 
 1502448 การเมืองและความม่ันคงในอาเซียน 3(3-0-6) 
   Politics and Security in ASEAN 

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  6 หน่วยกิต 
 1502414 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 
   Cooperative Education 
    หรือ  
 1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 
   Professional Experience 
 1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-9-0) 
    Seminar in Professional Experience  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าว 
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน 
 
 ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 15 หมายถึง วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
เลขรหัสหลักที่สามและสี่            หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 02 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
เลข 1 หมายถึง องค์การและการจัดการ 
เลข 2 หมายถึง นโยบายสาธารณะ 
เลข 3 หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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เลข 4 หมายถึง แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เลข         5 หมายถึง การคลังและงบประมาณ 
เลข 6 หมายถึง ภารกิจวิชาชีพ 

เลขรหัสหลักสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษา 4 ปี ไม่มีเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 

 วิชากลุ่มการใช้ภาษา 6   วิชากลุ่มการใช้ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ่มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 3 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9   (เลือกจากกลุม่รายวิชาเลือก)  
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9 
1502142 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6)  1502143 หลักรัฐธรรมนญูและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)  1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
    1502131 การบริหารทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 18 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป 6   วิชาศึกษาทั่วไป 6 
 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)   วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือก 3   (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  
 (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)    หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6  1502252 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการบรหิารภาครัฐ 3(3-0-6) 
1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 3(3-0-6)  1502241 สัมมนาทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6)   หมวดวิชาแกน 6 
 หมวดวิชาแกน 6  1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยตุิธรรม 3(3-0-6) 
1502243 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)  1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
1502221 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา 3(3-0-6)     
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  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 18 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน 9   หมวดวิชาแกน 12 
1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  1502321 อาชญากรรมพเิศษ 3(3-0-6) 
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)  1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) 
1502341 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)  1502343 นิติวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเลือก 9  1502344 ยุติธรรมชุมชน 3(2-2-5) 
15........... ............................................. 3(.........)   หมวดวิชาเลือก 3 
15........... ............................................. 3(.........)  15........... .............................................  3(.........) 
15........... ............................................. 3(.........)   หมวดวิชาเลือกเสรี 3 
    ................ .............................................  3(.........) 
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 18 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแกน 9   หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบติั 6 

1502442 การกระท าผดิของเดก็และเยาวชนและวิธี 3(3-0-6)  1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 พิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว    หรือ  
1502441   กระบวนการยตุิธรรมเปรียบเทยีบ 3(3-0-6)  1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
1502411 สัมมนาการบรหิารงานต ารวจและ 3(2-2-5)  1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
 กระบวนการยตุิธรรม      

 หมวดวิชาเลือก 3     
15........... .............................................  3(.........)     
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3     
................ .............................................  3(.........)     
  รวมหน่วยกิต 15    รวมหน่วยกิต 6 

 

แผนการศึกษา 4 ปี มีเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 

 วิชากลุ่มการใช้ภาษา 6   วิชากลุ่มการใช้ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ่มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 3 
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 9   (เลือกจากกลุม่รายวิชาเลือก)  
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1502142 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6)  1502143 หลักรัฐธรรมนญูและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)  1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 18    รวมหน่วยกิต 15 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  หน่วยกิต     
 หมวดวิชาแกน 3     
1502221 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา 3(3-0-6)     
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3     
1502131 การบริหารทุนมนุษย ์ 3(3-0-6)     
 รวมหน่วยกิต 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 6   วิชาศึกษาทั่วไป 6 

 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ่มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)   วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือก (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก) 3   (เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)  

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 
1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 3(3-0-6)  1502252 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการบรหิารภาครัฐ 3(3-0-6) 
1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6)  1502241 สัมมนาทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาแกน 3   หมวดวิชาแกน 3 
1502243 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)  1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยตุิธรรม 3(3-0-6) 
  รวมหน่วยกิต 15    รวมหน่วยกิต 15 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน  หน่วยกิต     
 หมวดวิชาแกน 3     
1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)     
 หมวดวิชาเลือก 3     
15........... ............................................. 3(.........)     
 รวมหน่วยกิต 6     
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาแกน 9   หมวดวิชาแกน 12 
1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  1502321 อาชญากรรมพเิศษ 3(3-0-6) 
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)  1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) 
1502341 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)  1502343 นิติวิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาเลือก 6  1502344 ยุติธรรมชุมชน 3(2-2-5) 
15........... ............................................. 3(.........)   หมวดวิชาเลือก 3 
15........... ............................................. 3(.........)  15........... ............................................. 3(.........) 
  รวมหน่วยกิต 15    รวมหน่วยกิต 15 
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน  หน่วยกิต     

 หมวดวิชาเลือก 3     
15........... .............................................  3(.........)     
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3     
................ .............................................  3(.........)     
 รวมหน่วยกิต 6     
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน 9   หมวดวิชาประสบการณเชิงปฏิบติั 6 
1502442 การกระท าผดิของเดก็และเยาวชนและวิธี 3(3-0-6)  1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 พิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว    หรือ  
1502441   กระบวนการยตุิธรรมเปรียบเทยีบ 3(3-0-6)  1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
1502411 สัมมนาการบรหิารงานต ารวจและ 3(2-2-5)  1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
 กระบวนการยตุิธรรม      
 หมวดวิชาเลือกเสรี 3     
................ .............................................  3(.........)     
  รวมหน่วยกิต 12    รวมหน่วยกิต 6 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
0000111 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search 
for knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of 
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with 
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ethics and codes of conduct in communications 
 

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations 

with an emphasis on listening and speaking communication skills 
 

0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on 
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยฝึกการ
ฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context 

 

0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social 
and cultural context 
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily 
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in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context 
 

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

ค าศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยฝึ กการ
ฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
   

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ  
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning 
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
   

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรู้พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
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0000162 สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตส านึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology 
as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge 
and information technology in keeping the equilibrium of the environment and 
innovative solutions of the problems 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลส าคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
   

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล  ตามทฤษฎีส าคัญทางปรัชญา  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม  
ค าสอนส าคัญทางศาสนา  มนุษย์กับโลก  มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the 
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in 
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and 
the world, relationship between man and man including the values in human life 
   

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนัก
ในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
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movies.   Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 

 
 
 

   

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้ าต่อสิ่ งแวดล้ อม โครงสร้ างค่ าไฟ ฟ้ า รูปแบบการผลิต ไฟ ฟ้ า และการค านวณ ค่ าไฟ ฟ้ า  
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the 
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life 
   

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหารและ 
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน 

Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food 
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty, 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝึก อ่านจากบทความ บทประพันธ์  นวนิ ยาย เรื่ องสั้ น  หรือจากสื่ อสิ่ ง พิม พ์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วน าเสนอข้อสรุปใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่าน และน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media 
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions 
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in 
everyday life 
   

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ าใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู น าไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. 
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great 
personalities. Sportsmanship respect  abide by the rules and etiquette of players applied 
to the rules of society 

 

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผู้น า ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global 
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy 
and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, 
creative thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. 
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Case studies of the community economy using social critique positively 
   

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้  และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
   

0000263 วิถชีุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้ เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้  กลไก 
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจ าเพาะของแต่ละชุมชน  
ที่น าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local community in the 
South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic, 
social and cultural dimensions of the community. The application of the sufficient economy 
consistent with the specific context of each community which leads to sustainable development 

 

0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ  
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk 
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, 
personality management, diversity management, application of information technology, 
ethics and social responsibility 
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิ ตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
   

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพ้ืนฐานการคิดที่จะ
สามารถน ามาซึ่งการท าธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can 
bring about creative businesses 
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that 
can be used to design and improve the quality of life 

 

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ 
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand’s political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections. Political role of government, business 
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and public sector organizations. Major problems of political and public administration, as 
well as the political reform in Thailand 
   

 1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Information System for Public Administration  

 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการ
บริหารองค์การ วิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ 
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์การ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 
   Concepts of Information; elements of information system; information system 
and organizational administration; system analysis and design for an organization; decision 
making on information system for organizational administration; and information system 
for new public management 

 

 1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 

  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
กระบวนการระบุปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบาย
สาธารณะกับการก าหนดแผนการพัฒนาประเทศ 
  Concepts of public policy; model for public policy analysis; public policy 
process: identifying problems, choice analysis, policy setting, policy implementation, and 
policy evaluation; relationship between policy and planning; and public policy and 
national development plan setting 

 

 1502131 การบริหารทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Capital Management  

  หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานทุนมนุษย์ขององค์กร กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ แนวโน้มการบริหารทุนมนุษย์และการเพ่ิม
มูลค่าทุนมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์   
  Principles and theories of human resource management (HRM) ; modern point 
of view towards HRM as human capital management; human capital management 
process; trends of human capital management and human capital’ s value creation for 
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empowering modern organizations; case studies of successful organizations in human 
resource management 

 

 1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration  

  แนวคิด ขอบข่ายและกระบวนการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและแนวการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับองค์การภาครัฐ รัฐประศาสน
ศาสตร์ในประเทศไทยและแนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 
  Concepts, scopes, and process of Public Administration; New Public 
Management ( NPM) ; relationship between public organizations and study of public 
organization; public administration in Thailand; and future trends of public administration 

 

 1502142 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Laws  

  แนวคิดและหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของกฎหมาย ประเภทและขอบเขตของกฎหมาย แนวทาง
การศึกษากฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลกและ
ระบบกฎหมายไทย หลักการและกลไกส าคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมาย
ปกครอง ศัพท์เฉพาะทางกฎหมายที่ส าคัญ 
  Concepts and fundamentals of laws; category and scope of laws; study of 
laws; relationship between laws and other sciences; important global legal systems and 
Thai legal system; principles and mechanisms of criminal law, commercial law, and 
administrative law; and law’s terminology 

 

 1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 
  Constitution Principles and Political Institutions  

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ 
การจัดท ารัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทย และการศึกษารัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ 
 
  Concepts and theories of constitution; evolution, meaning, and category of 
constitutions; constitution drafting; relationship between authorities and roles of political 
institutions under the provisions of Thai constitution; and comparative constitutional 
studies 
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 1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Public Organizations and Organizational Management System  

  แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการบริหารองค์การ การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ 
กระบวนการบริหารองค์การ พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การและองค์การกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการบริหารองค์กรภาครัฐ 
    Concepts of organization and organizational management; organizational 
analysis and design; organizational management process; organizational behavior; 
organizational development; organization and change management; and case studies of 
public organizational management 

 

 1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
  Criminal Justice Administration  

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและระบบงานยุติธรรม โครงสร้างและระบบ
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การก าหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับยุติธรรมทาง
อาญา การประสานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารงานยุติธรรม  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการศึกษากระบวนยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ 
    Concepts and theories of criminal justice administration and justice system; 
structure and system of criminal justice administration; policy making and legal measures 
related to criminal justice; coordination and cooperation between justice networks; 
function, inspection, and evaluation in justice administration; public participation in 
criminal justice administration; and comparative criminal justice studies 

  

 1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) 
  Criminology and Penology  

  ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา ส านักคิดทางอาชญาวิทยาและทฤษฎีทางอาชญา
วิทยา สาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  แนวโน้มอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ปรัชญาของการลงโทษผู้กระท าผิด ทฤษฏีทัณฑวิทยาและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ าและการใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษจ าคุก 
  Definitions and scopes of criminology; schools of criminology and criminology 
theories; causes of crimes; crime prevention and control; future trends of crimes; 
philosophies of penalties for offenders; penology theories and rehabilitation of the 
offenders; custodial and non-custodial treatments of the offenders 
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 1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Seminar in Public Administration  

  สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเด็นร่วมสมัยของการบริหารงานภาครัฐสภาพ
ปัญหาและการพัฒนาด้านรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะ การ
จัดการองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณและการบริหารทรัพยากรมนุษย์และน าข้อค้นพบจาก
การศึกษามาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์สอน  
  Seminar on the public administration topics such as contemporary issues of 
public administration, problems and development of public administration, and discussion 
about findings 

 

 1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
  Ethics in Justice Administration  

  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารงานยุติธรรม ธรรมาภิบาลกับ
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม 
  Concepts and theories of ethics; justice administration professional ethics; 
good governance and police management and criminal justice; and case studies of moral 
problems in justice administration 

 

 1502243 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
  Administrative Law  

  ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
หลักเกณฑ์การใช้อ านาจปกครอง การบริการสาธารณะ ทรัพย์สินสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่าง
ข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย เครื่องมือปฏิบัติฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุม การปฏิบัติ
หน้าที่ การจัดระเบียบและบทบาทของศาลปกครอง และคดีปกครอง 
  Background and concepts of administrative law; national government 
organization; regulations on administrative authority implementation, public service, and 
public property; relationship between administrative officials and state according to law; 
administrative tools; regulations on procedures performed by administrative officials; 
responsibilities of administration and control; procedures, organization, and roles of the 
Administrative Court; and administrative cases 

 

 1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Public Finance and Budgeting Administration  
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  แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายการบริหารการคลังและงบประมาณ บทบาทของภาครัฐในระบบ
เศรษฐกิจ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ภาษีอากร หนี้สาธารณะ 
นโยบายทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐ การลงทุนและการตลาดในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ 
  Concepts, theories, and scopes of public finance and budgeting 
administration; roles of public sectors in economic system; public finance and budgeting 
administration process; annual government statement of expenditure, taxes, public debts, 
fiscal and budget policies of public sector, investment and marketing of public sectors, 
and regulations and laws related to public finance and budgeting administration 

 

 1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Economics for Public Administration 

  แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การลงทุนการบริโภคและ
อรรถประโยชน์ปัจจัยการผลิต การแข่งขันของการบริหารภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ บทบาทและการ
ด าเนินการของรัฐบาลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ตลอดจน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
  Economic concepts and theories in various economic system; investment, 
consumption, and utilities; factors of production; competition of public administration; 
international trade; the government’s roles and operation in maintaining economic 
fairness and stability; governmental economic policies; governmental economic 
development approaches;  and economic information system and international economic 
relations 

 

 1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Police Management  

  แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ การจัดระเบียบบริหารภายในองค์กรการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณและนโยบายในการบริหารงาน บทบาทของต ารวจกับ
การมีส่วนร่วมต่อชุมชน เปรียบเทียบการบริหารงานต ารวจในและต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  Concepts and theories of modern police management;police organization 
management; roles of police and public participation; comparison of domestic and 



  มคอ.2 ปริญญาตรี - 40 - 

international police management; technologies and innovations in practice under the 
context of social changes 

 

 1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
  Psychology in Justice  

  แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้กระท าผิด จิตวิทยาสังคม 
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา การ
ฟ้ืนฟูเยียวยาและประเมินความช่วยเหลือต่อเหยื่ออาชญากรรม  การน าหลักจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม 
  Psychology concepts and theories; psychology factor analysis of offenders; 
social psychology; social psychology’ s research methodology and justice; counseling 
psychology; rehabilitation of the victims of crime; and applying psychology in justice 

 

 1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Technology Crime Suppression  

  ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายมาตรการภาครัฐ การสืบสวน
สอบสวนการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การปรับ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
  Fundamental knowledge about technology crime; public policies related to 
technology crime; technology crime investigation; compliance with the Criminal Procedure 
Code and other regulations related to practice technologies for suppressing crimes and 
technology crimes; and technologies applied for crime prevention and suppression by 
governmental agencies in criminal justices 

 

 1502314 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
  Innovation and Change Management  

  หลักการและแนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์การ วิธีการจัดการ
ที่สามารถรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ และศึกษากรณีศึกษา 
  Principles and concepts of organizational innovation and change management; 
methods for dealing with internal and external organizational changes; techniques and 
decision making for transforming to an quality organization; and studying case studies 
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 1502321 อาชญากรรมพิเศษ 3(3-0-6) 
  Special Crime  

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของอาชญากรรมพิเศษ สาเหตุปัจจัยและผลกระทบของ
อาชญากรรมพิเศษ ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบคดีอาชญากรรมพิเศษ 
  Definitions, category, and nature of special crime; factors and effects of special 
crime; theories and laws on special crime prevention and suppression; and roles of 
responsible organizations for special crime 

 

 1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
  Human Rights and Justice  

  แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และความส าคัญของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ต้องหา การพิจารณาคดีให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียนกับสิทธิมนุษยชน  
  Concepts, theories, development, and importance of human rights; rights and 
liberties protection in justice; rights to access justice; rights of the accused; trails and 
human rights; core international human rights treaties; and ASEAN community and human 
rights 

 

 1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
  Organizational Development Strategies  

  แนวคิดการพัฒนาองค์การในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับ
องค์การ ยุทธศาสตร์และกระบวนการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารที่เน้นผลงาน การ
บริการสาธารณะ เชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารขององค์การ 
  Concepts of organizational development; institutional relations of management 
system, organizational level, strategies and planning process, and strategic management; 
performance-based management; qualitative public services; and environment and problems 
analysis for finding a suitable measure for organizational management 

 

 1502331 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) 
  English for Police Administration and Criminal Justice  

  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการท างานในบริบทของงานต ารวจและงาน
กระบวนการยุติธรรมที่ถูกหลักไวยากรณ์และเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์จริง โดยด้านการพูดและ
การฟังเน้นฝึกบทสนทนาในการท างานต ารวจและงานกระบวนการยุติธรรม ด้านการอ่านเน้นฝึกอ่าน
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บทความด้านกฎหมาย งานต ารวจและงานกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และด้าน
การเขียนเน้นฝึกทักษะการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน 
  Developing English communication skills for working in the context of police 
administration and criminal justice; speaking and listening skills focusing on practicing 
ordinary dialogues in working under police administration and criminal justice’ s 
environment; reading skill focusing on practicing reading articles related to laws, police 
administration, and criminal justice to learn related vocabularies; and writing skills focusing 
on practicing writing official documents in English 

 

 1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Research Methodology for Public Administration  

  ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิดการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
การก าหนดหัวข้อประเด็นปัญหาในการวิจัย ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การ
เก็บข้อมูล สถิติเบื้องต้นและค่าทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
รายการอ้างอิง และระเบียบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการวิจัย 
   Definition of research methodology; principles and concepts of quantitative 
and qualitative research; choosing a research problem; research category and design; 
research instrument design; data collection; Basic Statistics and data Statistics; data 
analysis ; research report writing; bibliography writing; and research ethics in practice 

 

 1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) 
  Criminal Investigation  

  หลักการพ้ืนฐานการสืบสวนสอบสวน รูปแบบและการกระท าความผิดอาญา กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนและการสืบสวนสอบสวนสมัยใหม่ การประยุกต์เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตรวจหาส าดับเหตุการณ์แวดล้อมการประกอบอาชญากรรม 
  Fundamentals of criminal investigation; forms of criminal offences; investigation 
process of inquiry officials and modern investigation; applying scientific techniques and 
technologies for investigation 

 

 1502343 นิติวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Forensic Science  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายทางนิติวิทยาศาสตร์ การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การตรวจที่เกิดเหตุตามหลักนิติ
วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์
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สารเคมีจากวัตถุระเบิด การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในชั้นศาล การพัฒนาประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติการ
เป็นพยานศาล 
  Fundamentals of forensic science; autopsy; identification; physiological 
analysis; evidence preservation; crime scene investigation and forensic; new technologies 
and innovations in forensic science; forensic chemistry; expert witnesses in court; and 
experiencing being an expert witness in court 

 

 1502344 ยุติธรรมชุมชน 3(2-2-5) 
  Community Justice  

  ความหมาย ความส าคัญและความเป็นมาของยุติธรรมชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทภารกิจของยุติธรรม
ชุมชน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของยุติธรรมชุมชน และการน ายุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย และลงชุมชนเพ่ือศึกษากรณีศึกษา 
  Definitions, importance, background of community justice; concepts and 
theories of community justice; models and methods of community participation in justice; 
roles and duties of community justice; success factors of community justice; and 
community justice and restorative justice in practice for the Thai society 

 

 1502345 การบริหารพื้นที่ความม่ันคง 3(3-0-6) 
  Stability Area Management  

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคง ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหาร
ความมั่นคง การบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป บุคคลส าคัญ ทรัพย์สิน และ
อาคารสถานที่ กลยุทธ์และมาตรการส าหรับรับมือการวางเพลิง การโจรกรรม ตลอดจนการก่อการร้าย 
นโยบายการบริหารความมั่นคงของประเทศไทย กรณีศึกษาแนวทางการบริหารความมั่นคงของหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  Principles, concepts, and theories of stability; problems and obstacles in  
stability management; stability management for people, important persons, assets, and 
buildings; strategies and preventive measures for commit arson, robberies, including 
terrorism; Thailand’s stability management policies; A case study of stability management 
in public and private organizations 
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 1502346 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
  Criminal Law 1  

  ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่า
ด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุต่าง ๆ 
อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1 
  Nature of criminal law; general principles of criminal law; theories of offences; 
theories of criminal liability; punishment; and provisions applicable to petty offences as 
provided in the Criminal Code 

 

 1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Law 1  

  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  Principles of criminal procedure law according to the Criminal Procedure Code 
and other related laws 

 

 1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการปกครอง 3(3-0-6) 
  Concepts and Theories of Administration and Governance  

  แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาทางการบริหารและการปกครอง สภาพและเงื่อนไข ปัญหา          
การวิเคราะห์และการตีความการบริหารและการปกครองไทยที่สอดรับกับนโยบายและสภาวการณ์ทาง
สังคม การก าหนดนโยบายในการบริหารและการปกครองของสังคมในระยะเปลี่ยนผ่าน รูปแบบของ
โครงสร้างทางการบริหารและการปกครองของพ้ืนที่เมือง ชนบท และพ้ืนที่ชายแดนที่มีผลต่อการเปลี่ยน
ผ่านของพ้ืนที่ 
  Concepts, theories, and philosophies of administration and governance; 
conditions and problems; Thai administration and governance analysis in relation to 
policies and social conditions; dimension of administration and governance in the 
transitional period; and forms of administration and governance structure in the urban, 
rural and border areas affecting transition of the areas 
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 1502351 สถิติประยุกต์ส าหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 
  Applied Statistics for Administrators             

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด สถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงเส้นตรง การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิต ิการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  Basic concepts in statistics, variables, data and scales of measurement, Descriptive 
Statistics and Analysis of Data, frequency distribution, data presentation, center and variability, 
introduction to probability, binomial distribution, normal distribution, sampling distribution, 
Simple Linear Regression Equation estimation, statistical hypothesis testing data Statistics 

 

 1502411 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 3(2-2-5) 
  Seminar in Police Management and Criminal Justice  

  สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางกระบวนการยุติธรรม น าเสนอรายงานและจัดท า
รายงานเป็นรูปเล่ม 
  Seminar on the topics related to justice administration, writing a report and 
present the report in a seminar activity 

 

 1502412 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
  Communication Techniques for Working 

 การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารที่ใช้ในองค์กรและการปฏิบัติงานการอ านวย
ความยุติธรรม ทักษะในการให้ค าปรึกษา การแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างมิตรภาพที่ดีกับ
ชุมชนเพ่ือการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Personality development and communication techniques for working in the 
real workplace under justice administration context; counseling skill; miscommunication 
problem-solving; techniques for building positive relationship with community for 
effective network building 

 

 1502413 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ 3(3-0-6) 
  Communication for Peace  

  แนวคิด และทฤษฎีด้านสื่อกับสันติภาพ สื่อและการสื่อสารในบริบทของความขัดแย้งและ
ความรุนแรงที่มาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และปัจจัยทางพหุสังคมวัฒนธรรม บทบาทของสื่อและการสื่อสาร
เพ่ือสร้างเอกภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
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ในการสื่อสารเพ่ือสันติภาพ และกรณีศึกษาบทบาทของสื่อในกระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคง
จากประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
  Concepts and theories about media and peace; media and communication in 
the context of conflict and violence caused by structural factors and multicultural social 
factors; roles of media and communication in unity and security building in the area of 
the southern border; roles of civil society and people in communication for peace; case 
studies of media’s roles in peace and security process in successful countries 

 

 1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
  Cooperative Education  

  ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
  Working in a public or private organization related to police management and 
criminal justice according to cooperative education project in the period of 1 semester 

 

 1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
  Professional Experience  

  ฝึกปฏิบัติงานการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
  Apprenticing in a public or private organization related to police management 
and criminal justice in the total period at least 150 hours 

 

 1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 
  Seminar in Professional Experience  

  สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหารต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยใช้วิธีการทางการจัดการในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายงานและน าเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา 
  Seminar on issues related to professional experience in police management and 
criminal justice by conducting research, analyzing the data, writing a report, and presenting the 
findings in a seminar 
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 1502421 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
  Sustainable Development  

  หลักการ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  การศึกษาองค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม การบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ        
การบริหารความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการน ามาใช้
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นกรณีศึกษา 
  Principles and concepts of sustainable development; the knowledge related 
economic and social administration, good governance and corporate governance, human 
resource management, risk management, and the philosophy of sufficiency economy; and 
implementation of those knowledge for sustainable development 

 

 1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ 3(2-2-5) 
  Self-Defense Techniques and Weapons Tactical  

  ความรู้และทักษะการป้องกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันตั วกรณี
คนร้ายต่อสู้ด้วยมือเปล่า การเผชิญเหตุเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ การรักษาความ
ปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีตามหลักสากล 
  Self-defense knowledge and skills, physical fitness conditioning, self-defense 
against bare-handed villain, initial response, weapon laws, security and tactical firearms 
according to international standards 

 

 1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่ 3(3-0-6) 

  Modern Justice Administration Officers 

  ภาวะผู้น าในการบริหารงานยุติธรรม แนวทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในหน้าที่เพ่ือการให้บริการอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม และ
การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  Leadership in justice administration; measures for building positive organizational 
culture; building positive attitudes toward jobs in justice administration; service mind building; 
strengthening vision for change management 

 

 1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Justice 

  โครงสร้างหน้าที่การจัดองค์กรทางยุติธรรม กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ    
การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบการอ านวยความยุติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรมไทยกับกระบวนการยุติธรรมประเทศต่าง ๆ 
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  Organizational structure of justice organizations and law enforcement process 
in other countries; crime prevention and solving in other countries; study these topics in 
comparative with Thai justice 

 

 1502442 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6) 
    Juvenile Delinquency and Juvenile and Family Case Procedure  

  ความหมาย สาเหตุ และการป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  วิวัฒนาการของ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างประเทศ 
  Definitions, causes, and juvenile delinquency presentation; evolution of laws 
and justice related to juvenile; intentions of the Juvenile and Family Court; juvenile and 
family case procedure; and juvenile and family court in the other countries 

 

 1502443 เหยื่อวิทยา 3(3-0-6) 
  Victimology  

  ทฤษฎีในเรื่องเหยื่ออาชญากรรม รูปแบบเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไม่มีเหยื่อ เหยื่อ
จากความขัดแย้ง ผลกระทบที่มีต่อเหยื่ออาชญากรรม แนวทางช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การคุ้มครอง
สิทธิของเหยื่อและบทบาทของเหยื่อในระบบงานยุติธรรม สื่อมวลชนกับเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการ
ยุติธรรมแบบสมานฉันท์กับเหยื่ออาชญากรรม ศึกษากรณีศึกษา 
  Theories of crime victims, types of crime victims, victimless crimes, victim of 
conflict, impact of crime on victims, assistance guidelines for victims of crime, protection 
of the rights of victims and the role of victims in the justice system, mass media and 
victims of crime, restorative justice and victims of crime 

 

 1502444 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
  Criminal Law 2  
  บุรพวิชา : 1502346 กฎหมายอาญา 1  

  หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 
1 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 
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  12 specific offences:offences related to the security of the kingdom, to public 
administration, to justice, to religion, to public peace and security, to counterfeiting and 
alteration, to trade, to sexual offences, to offences against life and body, to offences 
against liberty and reputation, and to offences against property as provided in Book 2, 
Title 1 to 12 of the Criminal Code 

 

 1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Law 2  
  บุรพวิชา : 1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  

  กฎหมายพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ทราบถึง
กระบวนการด าเนินคดีอาญาศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษา 
  Criminal procedure according to the Criminal Procedure Code for understanding 
the criminal procedure in the Courts of First Instance, appeal and petition, and enforcement 
of judgments 

 

 1502446 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
  Law of Evidence  

  ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับ
ฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อ
สันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5 
  Nature and principles of gathering evidence, both in civil and criminal cases by 
the court; rules of admission and exclusion; rules on hearsay and opinion evidence; 
judicial notice; and presumption and burden of proof as provided in the Civil Procedure 
Code Division 1, Title 5 and the Criminal Procedure Code Division 5 

 

 1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
  Conflict Management  

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา ความขัดแย้ง และความรุนแรง องค์ประกอบและ
มิติของความขัดแย้งในระดับบุคคล ระดับองค์กรและระหว่างประเทศ ปัจจัยและเงื่อนไขของความขัดแย้ง 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางสังคมพหุวัฒนธรรม 
  Concepts and theories of peace studies, conflict and violence; elements and 
dimensions of conflict; factors and conditions of conflict; tools for conflict analysis; 
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strategies and tactics for conflict management; and case studies of successful countries in 
conflict management in the dimension of multicultural society 

 

 1502448 การเมืองและความม่ันคงในอาเซียน 3(3-0-6) 
  Politics and Security in ASEAN  

  ความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงใน
อาเซียน บริบททางด้านการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหา อุปสรรค และความท้า
ทายที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากความมั่นคงแห่งชาติ โดยส่งผล
กระทบต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปสู่ความยั่งยืนความมั่นคงไร้พรมแดน บทบาทขององค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน 
  Background and development of the ASEAN Community; ASEAN Political-
Security Community; political and security context in ASEAN country members; 
importance problems, obstacles, and challenges related to new security factors being 
different from national security affecting the transition of ASEAN Community to borderless 
sustainable security; and roles of human rights organizations on security problem solving 
in ASEAN 
 
 

3.2 ชื่อสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 นายอภิวัฒน์   สมาธ ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2555 
  สส.ม. กระบวนการยตุิธรรม ม.ธรรมศาสตร ์ 2545 

   วท.บ. สถิต ิ ม.ธรรมศาสตร ์ 2543 
2 นายวิวัฒน์   ฤทธิมา อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.บูรพา 2558 

   รป.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

2553 

   ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.ทักษิณ 2550 
3 นางสาววิลาสินี ธนพิทักษ ์ อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.บูรพา 2560 

   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2550 

   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี 2546 
4 นางสาวอิศมนต์  จันทะโร  อาจารย ์ ศศ.ม. การบริหารงานยุติธรรม ม.ธรรมศาสตร ์ 2554 

   สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ ม.ธรรมศาสตร ์ 2551 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

5 นายกรกฎ ทองขะโชค รอง 
ศาสตราจารย์ 

น.ม. กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยตุิธรรม 

ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 2547 

   น.บ. นิติศาสตร ์ ม.รามค าแหง 2538 
6 นางสาวสุดสาคร สิงห์ทอง ผู้ช่วย รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.ชินวัตร 2560 
  ศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร ์ 2535 

   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคม ี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2532 

7 นายเจษฎา นกน้อย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด. 
 
บธ.ม. 
ร.บ. 
 
 
บธ.บ. 
(เกียรติ
นิยม
อันดับ2) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
การตลาด 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทยีบ 
การตลาด 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
 
2546 
2544 
 
 
2544 

8 นายอนิวัช แก้วจ านงค์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 
M.P.A. 
 
วท.ม. 
 
ศศ.บ. 
 
ศ.บ. 

Management 
 
Public Administration 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 
ภาษาอังกฤษ 
 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Adamson University, 
Philipphines 
Manuel L.Quezon 

University, Philippines 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
สถาบันราชภฎัสวนดุสิต 
ม.รามค าแหง 

2545 
 
2542 
 
2550 
 
2539 
 
2533 

9 นางสาวเสาวณีย์  
แก้วจุลกาญจน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายระหว่างประเทศ 
นิติศาสตร ์

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

2551 
2548 

10 นายธีรยุทธ ปักษา อาจารย ์ น.ม. 
น.บ. 

กฎหมายธรุกิจ 
นิติศาสตร ์

ม.อัสสมัชัญ 
ม.ทักษิณ 

2555 
2551 

11 นายภาณุ  ธรรมสุวรรณ รอง
ศาสตราจารย ์

พบ.ม. 
 
ศศ.บ 

รัฐประศาสนศาสตร์       
 
รัฐศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์
ม.เชียงใหม ่

2525 
 
2523 

12 นางสาวอรจันทร์ ศริิโชต ิ ผู้ช่วย D.B.A. Marketing The University of 2549 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

ศาสตราจารย ์  
บธ.ม. 
อ.บ. 

 
บริหารธรุกิจ 
ภาษาฝรั่งเศส 

Newcastle, Australia 
ม.อัสสมัชัน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2546 
2539 

13 นายศรุต จุย๋มณ ี อาจารย ์ น.ม. 
น.บ. 
น.บ.ท. 

กฎหมายมหาชน 
นิติศาสตร ์
- 

ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

2542 
2536 
2547 

14 นายปพนธีร์ ธีระพันธ ์ อาจารย ์ LL.M. 
 
น.ม. 
น.บ. 

Master of Laws 
International 
กฎหมายมหาชน 
นิติศาสตร ์

La trobe University , 
Australia 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

2556 
 
2553 
2549 

15 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ศรี อาจารย ์ Ph.D. 
 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

Marketing 
 
บริหารธรุกิจ 
การจัดการทั่วไป 

Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 
ม.กรุงเทพ 
ม.ราชภัฎสงขลา 

2558 
 
2549 
2543 

 
3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
 เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 และตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททาง 
รัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้ เชี่ยวชาญ หรือ 
ผู้ช านาญการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยต รงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี 

1 พล.ต.ต.ธัชชัย  ปิตะนลีะบตุร รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. Criminal Justice Sam Houston State 
University, USA 

2540 

   M.A. Public 
Administration 

Kentucky State 
University, USA 

2535 

   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 2532 
2 พ.ต.ท.อิศราวุธ  อ่อนน้อม อาจารย ์ Ph.D. Law University of Western 

Sydney, Australia 
2550 

   น.ม. นิติศาสตร ์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ 2541 

   น.บ. นิติศาสตร ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
   รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 2537 
3 พ.ต.ท.ปัญญา   ชะเอมเทศ อาจารย ์ สค.ม. 

น.บ. 
รป.บ.  

สังคมวิทยา 
นิติศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ธรรมศาสตร ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

2543 
2547 
2537 

4 พ.ต.ท.มารตุ  กาญจนขันธกุล อาจารย ์ ศศ.ม. 
 
รป.บ.  

นโยบายและการวางแผน
ทางสังคม 
รัฐประศาสนศาสตร ์

ม.เกริก 
 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

2549 
 

2538 
5 พ.ต.ท.อภิชาต  อภิชานนท์ อาจารย ์ บธ.ม. 

 
น.บ. 
รป.บ.  

พาณิชยศาสตร์และการ
บัญช ี
นิติศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ม.ธรรมศาสตร ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

2543 
 

2545 
2538 

6 พ.ต.ท.มิ่งมนตร ี ศิริพงษ ์ อาจารย ์ สค.ม. 
น.บ. 
รป.บ.  

สังคมวิทยา 
นิติศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ธรรมศาสตร ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

2550 
2547 
2542 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
ด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ตามโครงการสหกิจศึกษามีระยะเวลา 
1 ภาคเรียน 
 หรือ 
 นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) ฝึกปฏิบัติงานการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เป็นระยะเวลา  ไม่
น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
 และ 
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 นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหารต ารวจและกระบวนการยุติธรรม โดยใช้วิธีการทางการจัดการในการ
ค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายงานและน าเสนอในรูปแบบการสัมมนา 
 
 
 4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  4.1.2 นิสิตได้เรียนรู้สภาพการท างานจริงภายใต้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที ่4  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ตามเวลาปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ELO1 ต ระ ห นั ก รู้ แ ล ะ อ ธิ บ า ย อ งค์ ค ว าม รู้ ท า ง                
รัฐประศาสนศาสตร์ อาทิเช่น แนวคิดและทฤษฎีทั้งอดีต
และปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

- การใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา 
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

ELO2 ต ระห นั ก รู้ แ ล ะ อ ธิ บ าย อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น          
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม อาทิ
เช่น ระบบและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการ
บริหารงานต ารวจ หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญของไทยและระหว่างประเทศ , 
อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรมไซเบอร์, 
การก่อการร้าย , การฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด , ตลอดจน      
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้อย่างถูกต้อง 

- การใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา 
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

ELO3 วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จจริงของสถานการณ์ และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ   
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมใน    
การอ านวยความยุติธรรม ความสงบเรียบร้อยของสังคม 

- การใช้กลยุทธ์ การสอนที่ เหมาะสมกับรายวิช า 
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
- การฝึกงาน 

ELO4 วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จจริงของสถานการณ์ แ ละ
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 

- การใช้กลยุทธ์ การสอนที่ เหมาะสมกับรายวิช า 
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
- การฝึกงาน 

ELO5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น า 
ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความมีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองทั้งต่อ
หน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของ
มนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความ
เชื่อของสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการ

- มีการให้ความรู้ อบรม และสอดแทรก จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน 
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การ
วางตัวในการท างาน ตลอดจนการอยู่ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในรายวิชาที่เก่ียวข้องและเหมาะสม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

- มีกิจกรรมที่จะสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของ
ผู้อื่น เป็นต้น 

  
ELO6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ด้วยความ
เคารพในความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้กับ
นิสิต 

ELO7 แสดงให้ เห็นถึงทักษะการใช้สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้และการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 

- จัดการเรียนการสอนที่ ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning 
- การสอนและฝึกให้นิสิตมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าคัญ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณากลั่นกรองข้อมูล
ที่เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

ELO8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับสายงานการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

- การใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา 
ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและ
ส่วนรวม 
 1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 

 

(1 ) ก ารบ รรยาย เกี่ ย วกับ คุณ ธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนค่านิยมในสังคมในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

(2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาการตัดสินใจ
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางจริยธรรมในการท างาน 

(3) การสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(4) การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความ
ซื่อสัตย์ 
(5) ให้ความส าคัญกับการแต่งกายและการประพฤติตนให้
เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กาลเทศะและบรรทัดฐานทางสังคม 

(6) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสั งคม แสดงถึ งความเสียสละและความ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในห้องเรียน
หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยงานที่นิสิตไป
ฝึกงานและจากผู้ใช้บัณฑิต 

(3) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

(4) ประเมินจากการท ากิจกรรมหรือรายงานที่มอบหมาย 

 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎี

 

(1) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎี สามารถคิด

 

ประเมินจากการสอบ การเขียนรายงาน และการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.2 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2.3 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ ปั ญ ห าและการต่ อยอดองค์ ค วามรู้ ใน ส าขาวิ ช า 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

เชิงวิเคราะห์ได้อย่างบูรณาการ และน าไปต่อยอดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ได้ 
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 
(1) ใช้กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของรายวิชา 
โดยมุ่งเน้นให้สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้อย่างบูรณาการ 
และน าไปต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
(2) มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นิสิตไปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

(1) ประเมินจากการสอบ การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในห้องเรียน
หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 

(1) การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ท าเป็นกลุ่ม 

(2) การสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางความคิดเห็น ค่านิยม

 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในห้องเรียน
หรือระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากรายงานหรือกิจกรรมกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 4.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย 
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

และความเชื่อ การสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่าง
สร้างสรรค์ ตามความเหมาสมกับบริบทของแต่ละรายวิชา 

 
 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
 5.2 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทาง       
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

(1) การสอนโดยการบรรยายและอภิปรายหลักทฤษฎี 
ประกอบการฝึกปฏิบัติ 
(2) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลและคิด
วิเคราะห์ แล้วให้มีการน าเสนอข้อมูลในชั้นเรียน เช่น การใช้
กรณีศึกษาในการสอน 

 
 
 

(1) การสอบข้อเขียน 

(2) การสอบปากเปล่า และการสอบปฏิบัติ 
(3) ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย 
(4) ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยงานที่นิสิตไป
ฝึกงานและจากผู้ใช้บัณฑิต 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และยึดหลักธรรม
ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
  1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
  2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
  3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
  4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น 
  4.3 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชน
และสังคม 
  4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ่มการใช้ภาษา              

0000111  ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา              

0000121  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน              

0000122  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน              
กลุ่มบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต              
0000162  สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต              
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              

กลุ่มวชิาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนท้องถิ่น              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา่              
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม              
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี              
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่่น              
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู              
0000163  วิถีอาเซียน              
0000164  หลกัปรชัญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต              
0000165  ชมศิลป์ ดหูนัง ฟังเพลง              
0000166  ไฟฟ้ากับชีวิต              
0000167  อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม              
0000168  การอ่านเพื่อชีวิต              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000169  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสขุภาพ              
0000264  เศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการ              
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

             

0000266  เศรษฐกิจสร้างสรรค์              
0000267  ทัศนศลิป์และสงัคีตวิจักษ์              
0000268  การเมอืงการปกครองไทย              

รวม  ความรับผิดชอบหลัก 213 รายวิชา 11 23 24 21 18 23 12 8 13 13 18 20 9 

รวม  ความรับผิดชอบรอง 29 รายวชิา 3 2 1 0 3 0 2 3 1 6 3 4 1 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.1 พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนตนและส่วนรวม 
  1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2.2 รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  2.3 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ 
รัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  4.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและ
แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุ่ม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และ
การน าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
  5.2 สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.3 สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

ELOs 5 ELOs 1 , 2 ELOs 3 , 4 ELOs 3 , 4 , 5 , 6 ELOs 6 , 7 , 8 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน              
1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ              
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน               
1502131 การบริหารทุนมนุษย ์              
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น              
1502142 กฎหมายเบื้องต้น              

1502143 หลักรัฐธรรมนญูและสถาบันการเมือง              
1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ              
1502241 สัมมนาทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์              
1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณ

ภาครัฐ 
             

1502252 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการบรหิารภาครัฐ              
1502341 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์              



   มคอ.2 ปริญญาตรี - 66 - 

รายวิชา 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

ELOs 5 ELOs 1 , 2 ELOs 3 , 4 ELOs 3 , 4 , 5 , 6 ELOs 6 , 7 , 8 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
วิชาแกน              
1502212 การบริหารกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา              
1502221 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา              
1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยตุิธรรม              
1502243 กฎหมายปกครอง              
1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม ่              
1502321 อาชญากรรมพเิศษ              
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม              
1502342 การสืบสวนสอบสวน              
1502343 นิติวิทยาศาสตร ์              
1502344 ยุติธรรมชุมชน              
1502411 สัมมนาการบรหิารงานต ารวจและ

กระบวนการยตุิธรรม              

1502441   กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทยีบ              
1502442 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั              
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รายวิชา 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

ELOs 5 ELOs 1 , 2 ELOs 3 , 4 ELOs 3 , 4 , 5 , 6 ELOs 6 , 7 , 8 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
วิชาเลือก              
1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม              
1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี              
1502314   การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลง              
1502323   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ              
1502331 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน

ต ารวจและกระบวนการยตุิธรรม              

1502345 การบริหารพื้นท่ีความมั่นคง              
1502346 กฎหมายอาญา 1              
1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1              
1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารและการ

ปกครอง              

1502351    สถิติประยุกต์ส าหรับนักบริหาร              
1502412    เทคนิคการสื่อสารเพือ่การท างาน              
1502413 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ              
1502421 การพัฒนาท่ียั่งยืน              
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รายวิชา 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

ELOs 5 ELOs 1 , 2 ELOs 3 , 4 ELOs 3 , 4 , 5 , 6 ELOs 6 , 7 , 8 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้

อาวุธ              

1502432    นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม ่              
1502443 เหยื่อวิทยา              
1502444 กฎหมายอาญา 2              
1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2              
1502446 กฎหมายลักษณะพยาน              
1502447 การบริหารจัดการความขดัแย้ง              
1502448 การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน              
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัต ิ              
1502414 สหกจิศึกษา              
1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ              
1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ              
รวม  ความรับผิดชอบหลัก 409 รายวิชา 36 30 24 40 24 32 43 31 37 42 31 8 32 
รวม  ความรับผิดชอบรอง  118 รายวิชา 11 15 8 9 11 12 4 8 8 4 15 3 10 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 19 
ข้อ 20 และข้อ 21 (ภาคผนวก ช) 
 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  การทวนสอบระดับรายวิชา 
  ทวนสอบจาก 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ 
  (1) การทวนสอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนการสอนและสาระของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ว่าหากสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 จะท าให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้/ผลกาเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจริง ควรมีหลักฐานที่เห็นได้ชัด เช่น การสัมภาษณ์นิสิต การ
ให้นิสิตเขียนแสดงผลการเรียนรู้ และน ามาเทียบกับผลที่อาจารย์ผู้สอนได้เก็บข้อมูลไว้ 
  (2) การทวนสอบในการประเมินผล ได้แก่ การตรวจสอบการท าข้อสอบของนิสิต การวิเคราะห์
ข้อสอบว่าสามารถวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ตรงตามที่ระบุหรือไม่ เกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือให้มั่นใจว่า
คะแนนและค่าระดับขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม 
  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  ทุกปีการศึกษา มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเพ่ือวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในการพัฒนานิสิตให้บรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning 
Outcomes: ELOs) โดยจะด าเนินเลือกรายวิชาเพ่ือด าเนินการการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและมีแนวทางในการทวนสอบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละด้านดังนี้ 
 
ELOs รายละเอียดของ ELOs แนวทางการทวนสอบ 

1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาทิ
เช่น แนวคิดและทฤษฎีทั้งอดีตและปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ 
ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบและข้อบั งคับที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

1. ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ร าย ง าน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น ระบบและกระบวนการ

1. ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ร าย ง าน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 



   มคอ.2 ปริญญาตรี - 70 - 

ELOs รายละเอียดของ ELOs แนวทางการทวนสอบ 
ยุติธรรมของไทย หลักการบริหารงานต ารวจ หลักสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญของไทยและ
ระหว่างประเทศ, อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรม
ไซเบอร์, การก่อการร้าย, การฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด, ตลอดจนการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้อย่างถูกต้อง 

และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรม ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 

1. ประเมินจากการรายงาน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้หลักการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 

1. ประเมินจากการรายงาน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น า ความมีวินัย 
ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีจิตส านึกใน
หน้าที่ของตนเองทั้งต่อหน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและ
ความเชื่อของสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกในห้องเรียนหรือระหว่าง
กิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียน 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ด้วยความเคารพในความ
แตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม 

1. ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ร าย ง าน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกในห้องเรียนหรือระหว่าง
กิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียน 
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ELOs รายละเอียดของ ELOs แนวทางการทวนสอบ 
3. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
4. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
5. ประเมินจากผลการทดสอบวัด
ทักษะภาษาอังกฤษที่ ได้รับการ
ย อ ม รั บ  เช่ น  TOEIC, CU-TEP, 
TOFEL, IELTS เป็นต้น 

7 แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 

1. ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ร าย ง าน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร ร าย ง าน 
กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริม 
และการสอบของรายวิชา 
2. ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับจาก
หน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน 
3. ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ช) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปี โดยเน้นเรื่องการเป็นครูมืออาชีพ: 
เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 
 ระดับคณะ 
 1. ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เช่น เรื่องกลยุทธ์และ
วิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและ       
การปรับปรุง 
 2. มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 2 ปี
การศึกษา  
 3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ใหม่กับอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ 
 ระดับหลักสูตร  
 1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญาความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกฎระเบียบการศึกษาคู่มือนิสิตคู่มืออาจารย์ ฯลฯ 
ให้อาจารย์ใหม ่
 2. ชี้แจงและการจัดท ารายละเอียดรายวิชาซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชาและกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผลให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1  จัดอบรมหรือส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความ
เป็นอาจารย์ 
   2.1.2  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
   2.2.1  จัดให้มีการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฝึกอบรม     
การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
   2.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาต่อเพ่ือ
พัฒนาคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางในต าแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558, 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558     
ครบตามจ านวน ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน     
การสอนในหลักสูตร 
 1.2 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน   
เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 1.3  เมื่อมีการก าหนดรายวิชาและตารางสอนของแต่ละภาคการศึกษาแล้ว หลักสูตรจะมอบหมาย   
ให้อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่แต่ละรายวิชาได้รับการกระจายความรับผิดชอบ และแล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแล 
 1.4  มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 1.5 ทุกรายวิชาเมื่อท าการสอนเสร็จ จะมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน   
การสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแบบ มคอ.5 เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในแบบ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
 1.6  ทุกสิ้นปีการศึกษามีการเก็บข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร         
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา อาทิเช่น นิสิต ศิษย์เก่า/บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร และเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 1.7  ทุกสิ้นปีการศึกษามีการจัดท าแบบ มคอ.7 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตลอดจน มี
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรับ
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และทางหลักสูตรจะน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
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2. บัณฑิต 
 2.1 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  2.1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้
ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
  2.1.2  มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2.1.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
  2.1.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง    
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
  2.1.5  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 2.2  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม จะเป็นผู้ที่บรรลุผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: 
ELOs) ของหลักสูตร ดังนี้ 
  2.2.1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาทิเช่น แนวคิดและทฤษฎีทั้งอดีต
และปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  
(ELO1) 
  2.2.2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม อาทิ
เช่น ระบบและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการบริหารงานต ารวจ หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญของไทยและระหว่างประเทศ , อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรมไซเบอร์, 
การก่อการร้าย, การฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด, ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้อย่างถูกต้อง(ELO2) 
  2.2.3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรม ความสงบเรียบร้อยของสังคม
(ELO3) 
  2.2.4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้หลักการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม (ELO4) 
  2.2.5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น า ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเอง    
ทั้งต่อหน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและ   
ความเชื่อของสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (ELO5) 
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  2.2.6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
ด้วยความเคารพในความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม (ELO6) 
  2.2.7 แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้และ  
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน (ELO7) 
  2.2.8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ELO8) 
 2.3 ทุกปีการศึกษา หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยหลักสูตรคาดหวัง
ให้ร้อยละ 80 ของบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาเป็นผู้มีงานประจ าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ศึกษาต่อ  
 
3. นิสิต 
 3.1  หลักสูตรฯ มีระบบกลไกและกระบวนการรับนิสิตเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทักษิณโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  3.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท าแผนการรับ
นิสิตประจ าปีการศึกษาและน าเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอน โดยแผนการรับนิสิต ตลอดจนเกณฑ์และเงื่อนไข
การรับนิสิต เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย 
  3.1.2  วิทยาลัยฯ ประกาศรับนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระบบรับตรง ภายใต้โครงการ  
ความร่วมมือ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่ส าคัญ คุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเกณฑ์
การคัดเลือก อย่างครบถ้วนและชัดเจนเพื่อความโปร่งใส ผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของวิทยาลัย 
  3.1.3  วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
  3.1.4 ด าเนินการสอบ 
  3.1.5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัว 
  3.1.6 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้ารายงานตัวและด าเนินการลงทะเบียน 
 3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรฯ และวิทยาลัยจะด าเนินการผ่านการจัดการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
 3.3  หลักสูตรจะจัดให้มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตมีความสุขในการเรียนและสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิ ต
นิสิตในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งจะส่งผลให้นิสิตคงอยู่ในหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด โดยทุกสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรจะประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวของวิทยาลัย ตลอดจนเก็บข้อมูลการคงอยู่และการส าเร็ จการศึกษาของนิสิต 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินการของหลักสูตร 
 3.4  หลักสูตรจะจัดให้มีระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่นิสิตสามารถเข้าถึงได้จริงและเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยทุกสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรจะประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการรับและจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิตเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการด าเนินการของหลักสูตร 
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4. อาจารย ์
 4.1  การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
  ระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลคะแนนการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 4.2  การพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรจะมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และน าข้อมูลดังกล่าวมา
จัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์โดยมีการก าหนดรายละเอียดระดับรายบุคคล และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องก ากับดูแลร่วมกับวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ดังกล่าว โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาอาจารย์ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตลอดจนเหมาะสมกับบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ทักษะ และขีดสมรรถนะที่
สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาให้นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 กระบวนการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  5.1.1  ในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการส ารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม และคณาจารย์ และศึกษาข้อมูลด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการของหลักสูตร และ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร หรือ Expected Learning Outcomes (ELOs) ทั้งสิ้น 8 ข้อ โดยมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง 
  5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้ง 8 ข้อ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 มาเป็นหลักในการออกแบบและจัดวางโครงสร้างของหลักสูตร ก าหนดรายวิชา ตลอดจนก าหนดแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 5.2  กระบวนการก ากับดูแลและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
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  5.2.1 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิด     
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
  5.2.2  เมื่อมีการก าหนดรายวิชาและตารางสอนของแต่ละภาคการศึกษาแล้ว หลักสูตรจะมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่แต่ละรายวิชาได้รับการกระจายความรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางใน    
การประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของรายวิชา ซึ่งแบบ มคอ.3 นี้จะต้องจัดท าให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแล 
  5.2.3  มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25          
ของรายวิชา 
  5.2.4  ทุกรายวิชาเมื่อท าการสอนเสร็จ จะมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแบบ มคอ.5 เพื่อสรุปผล
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุง     
การเรียนการสอนในแบบ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
  5.2.5  ทุกสิ้นปีการศึกษามีการจัดท าแบบ มคอ.7 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตลอดจน
การมีจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ    
รับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และทางหลักสูตรจะน า   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อน าไปด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  ทุกต้นปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความต้องการของคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และจัดท าข้อเสนอให้กับ     
ทางวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการจัดเตรียมให้กับหลักสูตรตามขั้นตอนและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 6.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯ จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร    
สายสนับสนุน และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicators)  

ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่ม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 
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ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
X X X X X 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย  
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

       
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการน าผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ เฉลี่ยไม่น้อย

    X 
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ล าดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 13 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน โดยก าหนดกลยุทธ์การสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา 
  (2)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์การสอน 
  (3)  เมื่อสอนเสร็จ ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชา 
  (4)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  (5)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลจาก (3) และ (4) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง  
กลยุทธ์การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1)  ประเมินการสอนโดยนิสิตทุกรายวิชาทุกปลายภาคการศึกษา 
  (2)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  (3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลจาก (1) และ (2) มาวางแผนพัฒนาทักษะของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านต่าง อาทิเช่น 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษานั้น 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ของหลักสูตร 
  -  ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 2.2  ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิต/ศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
  -  ภาวการณ์การมีงานท าของบัณฑิต 



   มคอ.2 ปริญญาตรี - 81 - 

  -  ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
  -  ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการน าผลการเรียนรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 
  -  ความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อการรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสารของวิทยาลัยฯ 
  -  ความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 2.3  ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
  -  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อความเหมาะสมและความทันสมัยของหลักสูตร 
  -  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ทั้งในด้านอัตลักษณ์และสมรรถนะตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 2.4  ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของคณาจารย์ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
  -  ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  -  ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
  -  ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร 
 2.5  ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
  -  ความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
  -  ความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างาน 
  -  ความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตร 
 2.6  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ส ารวจตามข้อ 2.1 – 2.5 มาประกอบการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะอาศัยข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 ประกอบการผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
หลักสูตร แล้ววางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งหากมีความจ าเป็น อาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการเสนอปรับปรุงย่อยตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลด
รายวิชา การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 
 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะด าเนินการทุก 5 ปี เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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Conference of The Asian Forum on Business Education (AFBE) and Thaksin University, 
( P 205-216) . In 4 - 5 November, 2014. At The Emerald Hotel. Bangkok : Thaksin 
University. 

ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
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2552-2555  อาจารย์ประจ าสาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
2555-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ

การพัฒนา(TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
4. นางสาวอิศมนต์ จันทะโร 
 ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 
 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ   
อิศมนต์  จันทะโร. (2560). “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับคนยากจนในประเทศอินเดีย ,” ใน งาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและประชุมเชิงปฏิบัติการ“Comparative and International Social 
Policy Theories and Methods : Advances in Research and Practice in International 
Development Studies and Social Policy,” (หน้า 29-38). วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ  
Willow, Habitat World, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi ณ ประเทศอินเดีย 
กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  

อิศมนต์  จันทะโร และปนันดา จันทร์สุกรี. (2557). “การส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ต่อการพัฒนามาตรฐานบังคับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร,” ใน การประชุม
วิชาการการป้องกันภัยจากพิษตะกั่ว ปี 2557. (หน้า 63-72). วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดโดยกรม
ควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิบูรณะนิเวศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะนิเวศ. 

อิศมนต์  จันทะโร และ นิตินัย รุ่งจินดารัตน์. (2556). “การวัดภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว: การวิเคราะห์
เขตท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาว,” ใน การประชุมวิชาการเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). (หน้า 110-125). วันที่ 
20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช )ไทย. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
2551 - 2553  ครูประจ าหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
2553 - 2554  อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
2554 - 2555  นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง 
2555 - 2557 ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2557 - 2561  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
5. นายกรกฎ ทองขะโชค 
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 น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2538 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     
กรกฎ ทองขะโชค, อภิวัฒน์ สมาธิ,  ธีรพร ทองขะโชคและปพนธีร์ ธีระพันธ์. (2560). “กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์และสันติวิธีในศาลจังหวัดชายแดนใต้,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 8(2) , 
68-88. 

กรกฎ ทองขะโชค, อภิวัฒน์ สมาธิ, ธีรพร ทองขะโชคและปพนธีร์ ธีระพันธ์. (2560). “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรม: งานบริการด้านการคุ้มครองสิทธิ
และเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม,” วารสารเนติบัณฑิตยสภา. (63) , 166-199. 

กรกฎ ทองขะโชค, กฤษฎา อภินวถาวรกุลและธีรพร ทองขะโชค. (2560). “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ า,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. 7(2) , 322-
331. 

กรกฎ ทองขะโชค, กฤษฎา อภินวถาวรกุลและธีรพร ทองขะโชค. (2560). “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการป่าต้นน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 9(1) , 12-20. 

ศิริชัย กุมารจันทร์, กรกฎ ทองขะโชค, เอกราช สุวรรณรัตน์และธานินทร์ เงินถาวร. (2559). “สถานการณ์
ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง,” 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 7(1) , 1-16. 

กรกฎ ทองขะโชค, อภิวัฒน์ สมาธิและธีรพร ทองขะโชค. (2559). “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2) , 119-
142. 

กรกฎ ทองขะโชค, จ านงค์ แรกพินิจ, สุทธิพร บุญมากและธีรพร ทองขะโชค. (2559). “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ,” วารสารสุทธิปริทัศน์. 
30(95) , 143-155. 

อภิวัฒน์ สมาธิ, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, กรกฎ ทองขะโชค, ศาสดา วิริยานุพงศ์และวิวัตน์ ฤทธิมา. (2559). “การ
บริหารงานยุติธรรมบนพ้ืนฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการสร้างความสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา: ปัตตานีและนราธิวาส ,” วารสารกระบวนการ
ยุติธรรม. 9(2) , 17-44. 

 กรกฎ ทองขะโชค, มูห าหมัด สาแลบิง, ปาริฉัตรตู้ด าและธีรพร ทองขะโชค. (2559). “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ,” วารสารกระบวนการยุติธรรม. 9(1) , 43-68. 

ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
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2547-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
6. นางสาวสุดสาคร สิงห์ทอง 
 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ - เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ     
เกศกนก สุริย์วงศ์, มาลีรัตน์ พลผอม, สุดสาคร สิงห์ทอง, พีรนาฏ คิดดี และนฤเบศร์ ซังปาน. (2560). 

“ประสิทธิภาพของเตยหอมในการบ าบัดน้ าเสียจากหอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง โดยกระบวนการจ าลองแบบบึงประดิษฐ์,” ใน การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 
27 ประจ าปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 
ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม. (หน้า 458-465). วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560. ณ โรงแรม 
สมิหลา บีช สงขลา. (ภาคโปสเตอร์) 

สุดสาคร สิงห์ทอง. (2558). “บทวิจารณ์หนังสือ: ทิศทางและอนาคตของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ,” 
วารสารปาริชาต .28(2), 254-267. 

ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
2538 – 2540 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
2535 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2561 – ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
7. นายเจษฎา  นกน้อย 
 รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553    
 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

ร.บ.   (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

 บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ  
เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์. (2560). “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา,” วารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(3), 94-105.  
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สัญชัย ลั้งแท้กุล และเจษฎา นกน้อย. (2559). “การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง ระดับขั้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป,” วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต. 4(1), 33-45. 

เจษฎา นกน้อย, วรรณภรณ์ บริพันธ์, กัญญาภัทร บูหมิด และสาทินี สุวิทย์พันธุ์วงศ์. (2559). “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อค่าจ้างแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจังหวัดสงขลา ,” วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต. 5(1), 99-106 

เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์. (2559). “การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องการเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาสถานประกอบการใน 14 จังหวัดภาคใต้,” วารสารราชพฤกษ.์ 14(2), 10-16. 

เจษฎา นกน้อย. (2559). “การท่องเที่ ยว เชิงเกษตร: แนวคิดและประสบการณ์ ,” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 36(2), 157-169. 

เจษฎา นกน้อย, สัญชัย ลั้งแท้กุล, สาทินี สุวิทย์พันธุ์วงศ์, กัญญาภัทร บูหมิด และพีชา รัตนศรี. (2558). “การ
วิเคราะห์กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว: กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการสินค้าประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ,” วารสารการจัดการสมัยใหม่ . 
13(2), 139-151 

เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลั้งแท้กุล. (2558). “การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช,” วารสารปัญญาภิวัฒน์. 7(1), 54-66.   

เจษฎา นกน้อย. (2558). “การวัดและการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์: เรื่องส าคัญที่ผู้บริหาร
องค์การมิอาจละเลย,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 12(1), 75-86 

เจษฎา นกน้อย. (2558). “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: แนวคิดและประสบการณ์,” วารสารวิชาการ 
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ครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ปธานิน ชุมประมาณ อาภรณ์ ชุมแสง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2557). “ความพึงพอใจในการท าประกันภัย
รถยนต์ส่วนบุคคลของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ ด้าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน. (หน้า 378-381). วันที่ 
26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
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ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่
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ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
2553 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2560 – ปัจจุบัน รองคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
13. นายศรุต จุ๋ยมณี 
 น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542 
 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2536 
 น.บ.ท. ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ 
กรกฎ ทองขะโชค, ศรุต จุ๋ยมณี, วศิน สุวรรณรัตน์. (2556). “บทบาทศูนย์ยุติธรรมในเขตเทศบาล” วารสาร

นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 42(2), 363 - 379. 
ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
2547-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
14. นายปพนธีร์  ธีระพันธ์ 
 LL.M. (Master of Laws International)  La Trobe University, Australia 2556 
 น.ม. (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 
 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ 
ปพนธีร์  ธีระพันธ์. (2559). “คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาและไทย : ความ

เหมือนที่แตกต่าง,”  วารสารรัฐสภาสาร ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 64(2) , 109-120. 
ปพนธีร์  ธีระพันธ์. (2559). “ความรุนแรงในครอบครัวในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก,”  วารสาร

ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29(2) , 155-168. 
ปพนธีร์  ธีระพันธ์. (2559). “Parens Patriae ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน,” 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 45(4) , 1040 – 1052. 
ปพนธีร์  ธีระพันธ์. (2559). “ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา,”  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(1) , 35 - 50. 
ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
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2556 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
15. นางสาววิลาวัลย์  จันทร์ศรี 
 Ph.D. (Marketing) Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2558 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549 
 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, 2543 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ผลงานทางวิชาการ     
Wilawan Jansri. (2016). “Evolving research stream on luxury consumer behavior,” In Proceedings 

of the 6th BENJAMITRA Network National & International Conference on Local Wisdom 
and Sustainable Development. (pp. 186-193) 26th May 2016, Chiangmai, Thailand. 

Numtip Trakulmaykee and Wilawan Jansri. (2016). “Motivational and experiential factors 
affecting needs of international tourists to use mobile food-information services: During 
travel abroad,” In Proceedings of the IRSSM 7th International Research Symposium in 
Service Management (IRSSM7). (pp. 93-102) 2nd -6th August 2016, Bangkok, Thailand. 

Wilawan Jansri. (2016). “Incorporating Customer Percieved Value of Luxury Natural 
Consumption,” International Journal of Managerial Studies and Research. 4(5), 1-6. 

Maghsoudi, A. & Karia, N. & Jansri, W. (2015). “Integrating supply chain and network in a 
humanitarian context,” In Proceedings of the TIIKM’s 1st Annual World Conference on 
Supply Chain Management (WCSC 2015). (pp. 49-59) 17th- 18th February 2015, 
Colombo, Sri Lanka. 

ประสบการณ์ท างานในงานวิชาชีพ  
2559 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
 
 
 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 103 - 

 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
กับ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยตุิธรรม 
Bachelor of Public Administration Program in Police 
Management and Criminal Justice 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยตุิธรรม 
Bachelor of Public Administration Program in Police 
Management and Criminal Justice 

 
- คงเดิม  

2. จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

2. จ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

- ปรับเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณุวุฒิด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปรญิญาตรี และสอดคล้อง
การเพิ่มรายวิชาให้ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 39 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต 
วิชาแกน 39 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    

 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับตามโครงสร้างหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
- หมวดวิชาเฉพาะ ปรับเพิม่หน่วยกิต โดยเพิม่หน่วย
กิตในวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี และสอดคล้องการเพิม่รายวิชาให้ตรง
ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดวิชาเลือกเสรคีงเดิม 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

4. ค าอธิบายรายวิชา 4. ค าอธิบายรายวิชา  
1500101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

- ปรับชื่อวิชาภาษาไทย 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์
- ปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถาณ
การณ์ปัจจุบัน 

 Introduction to Public Administration  Introduction to Public Administration 
 แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 
ความส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการวางแผน การ
จัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การ
รายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมทางการบริหาร กรณีศึกษาการ
บริหารงานภาครัฐของประเทศไทย 

 แนวคิด ขอบข่ายและกระบวนการทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและแนวการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับองค์การภาครัฐ รัฐประศาสน
ศาสตร์ในประเทศไทยและแนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในอนาคต 
 

1500102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 1502142 กฎหมายเบ้ืองต้น 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมบุคลากร
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2560 
 

 Introduction to General Laws  Introduction to Laws 
 แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การ
แยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่
ควรรู้ หลักส าคัญในการกระท าผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

 แนวคิดและหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมาย ประเภท
และขอบเขตของกฎหมาย แนวทางการศึกษากฎหมาย ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบกฎหมายที่ส าคัญของโลก
และระบบกฎหมายไทย หลักการและกลไกส าคัญของกฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายปกครอง ศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย
ที่ส าคัญ 

1500103 หลักนโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 Public Policy and Planning Principle  Public Policy and Planning  
 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการ ขั้นตอน 
กระบวนการ การวางแผนนโยบายสาธารณะประเภทต่าง ๆ คือ 
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบาย

 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการระบุปัญหา การวิเคราะห์
ทางเลือก การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  การ
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การพัฒนาทางการเมือง และนโยบายท้องถิ่น ประเมินผลนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบ
การวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะกับการก าหนดแผน       
การพัฒนาประเทศ 

1500104 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
0000163 วิถีอาเซียน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.
2559 

 ASEAN Studies 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การก่อตั้งประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน เสาหลักทั้ง 3 ของประชาคมอาเซียน บทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิก 
ตลอดจนแง่มุมต่าง ๆ ของผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทยและทิศทางของ
อาเซียนในอนาคต 
1500201 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 1502111 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- หน่วยกิตคงเดิม แต่ปรับเพิ่มช่ัวโมงบรรยาย, ลด
ช่ัวโมงปฏิบัติ, และเพิ่มช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

 Management Information System  Information System for Public Administration 
 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หลักการและแนวคิด
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเลือกใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการและการประยุกต์ 

 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการบริหารองค์การ วิธีการวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องค์การ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ 

1500202 การพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1502421 การพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้านไปอยู่ในหมวด
วิชาเลือก เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้มี

 Sustainable Development  Sustainable Development  
 หลักการ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาองค์  หลักการ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาองค์
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ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 
การบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และการบริหารความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน ามาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 
การบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และการบริหารความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน ามาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นกรณีศึกษา 

ส่วนไดส้่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 
- ค าอธิบายเพิ่มกรณีศึกษาในการเรียนการสอนให้มี
ผู้เรยีนไดเ้ข้าใจหลักการพัฒน่ามากยื่งขึ้น 

1500203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 1502131 การบริหารทุนมนุษย์ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์
 
 

 Human Resource Management  Human Capital Management 
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และกระบวนการการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การบริหาร 

 หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมอง
สมัยใหม่ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานทุนมนุษย์ขององค์กร 
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ แนวโน้มการบริหารทุนมนุษย์และการ
เพิ่ มมูลค่ าทุนมนุษย์ เพื่ อ เสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ 
กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1500204 การบริหารการเงิน การคลัง 3(3-0-6) 1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

 Fiscal and Financial Administration  Public Finance and Budgeting Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การคลัง 
การประมาณการรายรับ การจัดท างบประมาณรายจ่าย การวิเคราะห์งบ
ลงทุน การจัดท าแผนงบลงทุนระยะยาวขององค์การหรือหน่วยงาน 
ศึกษาอิทธิพลและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
วางแผนการเงิน การคลังบนพื้นฐานหลักการของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายการบริหารการคลังและ
งบประมาณ บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กระบวนการบริหาร
การคลังและงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ภาษีอากร หน้ีสาธารณะ 
นโยบายทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐ การลงทุนและ
การตลาดในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
คลังและงบประมาณในภาครัฐ 

1500205 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านไปอยู่ในหมวด Organization Development Strategies  Organization Development Strategies 
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 แนวคิดการพัฒนาองค์การในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์
เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับองค์การ ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารที่เน้น
ผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารขององค์การ 

 แนวคิดการพัฒนาองค์การในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์
เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับองค์การ ยุทธศาสตร์และ
กระบวนการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารที่เน้น
ผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารขององค์การ 

วิชาเอกเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

1500206 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

 Research Methodology  Research Methodology for Public Administration 
 แนวคิดวิจัย การก าหนดหัวข้อประเด็นปัญหาในการวิจัย 
ประเภทและการออกแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร ระเบียบและการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการวิจัย 

 ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิดการ
วิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนดหัวข้อประเด็นปัญหาใน
การวิจัย ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย  การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ (SPSS)  การเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนรายการอ้างอิง และระเบียบการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการวิจัย 

1501332 การจัดการสวัสดิการและผลตอบแทน 3(3-0-6) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 
 
 

 Welfare and Compensation Management 
 หลักการ แนวคิด รูปแบบ ความส าคัญ และพัฒนาการ
ของการจัดการสวัสดิการและผลตอบแทน การพัฒนาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ขีดความสามารถหลักของบุคลากรเพื่อน าไปใช้
วางแผนพัฒนาขีดความสามารถ การจัดการแรงจูงใจและผลตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษากรณีศึกษา 
1501333 การพัฒนาขีดสมรรถนะหลกัและผลการ

ปฏิบัติงาน 
3(3-0-6) ยกเลิก 

 
- ยกเลิกเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรยีนรู้ที่
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 Core Competency and Performance 
Development 

คาดหวังของหลักสตูร 

 หลักการ แนวคิด ปัจจัย และความส าคัญของการพัฒนา
ขีดสมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาขีด
สมรรถนะหลักและผลการปฏิบัติงาน ศึกษากรณีศึกษา 
1501335 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาองค์การเชิง

บูรณาการ 
3(3-0-6) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 

1502313 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 
 
 

 Planning Strategies for Integrated 
Organization Development 

 หลักการ แนวคิด รูปแบบการวางแผนองค์การ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาองค์การเชิงบูรณาการ องค์ประกอบของการวางแผน
พัฒนาองค์การ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การที่จ าเป็น แนวคิดการพัฒนา
เชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเหมาะสม
กับบริบทขององค์การ ศึกษาวิธีการขั้นตอนและกระบวนการวางแผน
องค์การ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์และโครงการ 
1501338 การจัดการนวัตกรรมและการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) 1502314 การจัดการนวัตกรรมและการ

เปลี่ยนแปลง 
3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

- ย้ายจากหมวดวิชาเอกเลือกมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
บังคับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 Innovation and Change Management  Innovation and Change Management 
 หลักการ และแนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ วิธีการจัดการที่สามารถรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ เทคนิคและการตัดสินใจที่
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ 

 หลักการ และแนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ วิธีการจัดการที่สามารถรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ  เทคนิคและการ
ตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การ
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และศึกษากรณีศึกษา แห่งคุณภาพ และศึกษากรณีศึกษา  
1502221 สิทธิเสรีภาพ 3(3-0-6) 1502322 สิทธิมนษุยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

- ปรับช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
 

 Human Right  Human Rights and Justice 
 ประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด และปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมาย 
วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน การรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนขอบเขต
แห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม 

 แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ต้องหา การพิจารณาคดีให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ประชาคมอาเซียนกับสิทธิมนุษยชน 

1502222 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ระบบศาลไทย 

3(3-0-6) 1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

 Criminal Justice and Judicial Process  Criminal Justice Administration 
 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบ
ศาลไทย หลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ สาระส าคัญของการพิจารณาและสืบสวนพยานในศาล 
ระบบศาลในประเทศไทย ระบบงานยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการ 
งานฝ่ายตุลาการและงานธุรการของศาล 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและ
ระบบงานยุติธรรม โครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทาง
อาญา การก าหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ยุติธรรมทางอาญา การประสานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานใน
กระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารงานยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการศึกษากระบวนยุติธรรมทาง
อาญาเปรียบเทียบ 

1502223 การบริหารงานต ารวจ 3(3-0-6) 1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- รูปแบบการปฏิบตัิงานท้ังระดับชาติและระดับสากล

 Police Administration  Modern Police Management 
 แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ในการบริหารงานต ารวจ  แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานต ารวจสมัยใหม่ 
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สมัยใหม่ การจัดระเบียบบริหารภายในองค์การและการบริหารงาน
ภายในสถานีต ารวจ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต่อสังคม และ
วิเคราะห์ถึงการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และบทบาทของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจต่อประชาชน 

การจัดระเบียบบริหารภายในองค์กรบทบาทของต ารวจกับการมีส่วน
ร่วมต่อชุมชน เปรียบเทียบการบริหารงานต ารวจในและต่างประเทศ  
และสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน การ
ปฏิบัติงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 

มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ประกอบกับมีการนพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยกุต์ใช้ในการท างาน
มากยิ่งข้ึน 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1502224 นิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 1502343 นิติวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา 
- เพิ่มเนื้อหาการตรวจพิสจูน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาพื้นท่ีตามอัตลักษณ์
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 Forensic Science  Forensic Science 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิก
ศพ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การวิเคราะห์สาเหตุการตายทางนิติ
วิทยาศาสตร์ การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การตรวจที่เกิดเหตุตามหลัก
นิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กับความผิดทางเพศ และการจราจร 
ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตร
พลิกศพ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การวิเคราะห์สาเหตุการตายทาง
นิติวิทยาศาสตร์ การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การตรวจที่เกิดเหตุตาม
หลักนิติวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการ
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์สารเคมีจากวัตถุระเบิด การ
เป็นพยานผู้เช่ียวชาญในช้ันศาล การพัฒนาประสบการณ์และการฝึก
ปฏิบัติการเป็นพยานศาล 

1502311 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) ยกเลิก 
 

- ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา
ใหม่ 1502341 กฎหมายปกครอง 
 
 

 Administration of State Affairs 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย ระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคลทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น 
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1502321 การป้องกันอาชญากรรมและอาชญากรรม
พิเศษ 

3(3-0-6) 1502321 อาชญากรรมพิเศษ 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- มีการเปลีย่นแปลงกฎหมายและบทบาทของหน่วน
งานท่ีเข้ามาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 Special Crime 
 Crime Prevention and Special Crime  ความหมาย ประเภท และลักษณะของอาชญากรรม

พิเศษ สาเหตุปัจจัยและผลกระทบของอาชญากรรมพิเศษ ทฤษฎีและ
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
พิเศษ และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบคดี
อาชญากรรมพิเศษ 

 ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากรรมพิเศษ 
สภาพและสาเหตุ ของอาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธรรมกับ
อาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรมและอาชญากรรมพิเศษ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ 
1502322 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 

- ย้ายจากหมวดวิชาเอกเลือกมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
บังคับเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสตูรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 Ethics for Justice Administration  Ethics in Justice Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการ
บริหารงานยุติธรรม ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมทางการบริหารงาน
ยุติธรรม 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ
ทางการบริหารงานยุติธรรม ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมทางการบริหารงาน
ยุติธรรม 

1502323 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนยุติธรรม 

3(3-0-6) 1502331 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 English for Police Administration and 
Criminal Justice 

 English for Police Administration and 
Criminal Justice 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
มุ่งเน้นการใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษา การอ่าน การเขียน
และการน าเสนอโครงงาน 

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน
ในบริบทของงานต ารวจและงานกระบวนการยุติธรรมที่ถูกหลัก
ไวยากรณ์และเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์จริง โดยด้านการพูด
และการฟังเน้นฝึกบทสนทนาในการท างานต ารวจและงานกระบวนการ
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ยุติธรรม ด้านการอ่านเน้นฝึกอ่านบทความด้านกฎหมาย งานต ารวจ
และงานกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มพูนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และด้าน
การเขียนเน้นฝึกทักษะการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การท างาน 

1502341 อาชญาวิทยา 3(3-0-6) 1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- รูปแบบการแก้ไขผู้กระท าผิดมีการเปลีย่นแปลงไป 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 
 

 Criminology  Criminology and Penology 
 ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพ
และสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม การ
ป้องกันอาชญากรรม แนวโน้มอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา ส านักคิด
ทางอาชญาวิทยาและทฤษฎีทางอาชญาวิทยา สาเหตุของอาชญากรรม 
การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  แนวโน้มอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ปรัชญาของการลงโทษผู้กระท าผิด ทฤษฏีทัณฑวิทยาและ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยใช้เรือนจ าและ
การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 

1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) 1502342 การสืบสวนสอบสวน 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

 Criminal Investigation  Criminal Investigation 
 หลักการพื้นฐานการสืบสวนสอบสวน รูปแบบและการ
กระท าความผิดอาญา กระบวนการสืบสวนสอบสวนในช้ันพนักงาน
สืบสวนสอบสวนและการสืบสวนสอบสวนสมัยใหม่ 

หลักการพื้นฐานการสืบสวนสอบสวน รูปแบบและการ
กระท าความผิดอาญา กระบวนการสืบสวนสอบสวนในช้ันพนักงาน
สืบสวนสอบสวนและการสบืสวนสอบสวนสมัยใหม่ การประยุกต์เทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตรวจหาส าดับเหตุการณ์แวดล้อม
การประกอบอาชญากรรม 

1502343 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 1502346 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาเอกบังคับมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
เลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

 Criminal Law 1  Criminal Law 1 
 ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย  ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย
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อาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุ
ต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่
ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

อาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การก าหนดโทษ เหตุ
ต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่
ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

1502344 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 1502444 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) - ย้ายจากหมวดวิชาเอกบังคับมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
เลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 
 

 Criminal Law 2  Criminal Law 2 
 บุรพวิชา : 1502343 กฎหมายอาญา 1 
 หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับ
การค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 

 บุรพวิชา : 1502342 กฎหมายอาญา 1 
 หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง 12 ลักษณะ ความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง  
ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 ความผิด
ลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3 

1502345 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาเอกบังคับมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
เลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 Criminal Procedure Law 1  Criminal Procedure Law 1 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1502346 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาเอกบังคับมาอยู่ในหมวดวิชาเอก
เลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 Criminal Procedure Law 2  Criminal Procedure Law 2 
 บุรพวิชา : 1502345 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
 กฎหมายพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญาศาล
ช้ันต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษา 

 บุรพวิชา : 1502343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
 กฎหมายพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญาศาล
ช้ันต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามค าพิพากษา 

1502357 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) 1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
- ย้ายจากหมวดวิชาเอกเลือกมาหมวดวิชาพื้นฐาน
เฉพาะด้านเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 Constitutional Principle and Political 
Institutions 

 Constitutional Principles and Political 
Institutions 

 ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การ
จัดท ารัฐธรรมนูญ ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศต้นแบบและรัฐธรรมนูญไทย 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ 
ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันทาง
การเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทย และการศึกษา
รัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ 

1502411 การสื่อสารและมวลชนสัมพันธ ์ 3(3-0-6) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 

 Mass Communication and Relationship 
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และวิวัฒนาการ
ของการสื่อสารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร้างและระบบการ
สื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ เทคนิค
และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนต่อ
สังคม การใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม 
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1502441 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 1502446 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) - ปรับรหัสวิชา 
- ย้ายจากหมวดวิชาเอกบังคับมาหมวดวิชาเอกเลือก
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 Law of Evidence  Law of Evidence 
 ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ท้ัง
คดีแพ่งและคดีอาญา  หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน 
รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อ
สันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5 

 ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล 
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน 
รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้ เอง ข้อ
สันนิษฐานและหน้าที่น าสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5 

1502451 สหกิจศกึษา 6(0-18-0) 1502414 สหกิจศกึษา 6(0-18-0) - รายละเอียดคงเดิม 
 Cooperative Education  Cooperative Education 
 ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ตาม
โครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

 ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ตาม
โครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน 

1502452 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) - รายละเอียดคงเดิม 
 Professional Experience  Professional Experience 
 ฝึกปฏิบัติงานการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

 ฝึกปฏิบัติงานการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

1502491 สัมมนาการบริหารงานต ารวจ 3(2-2-5) 1502411 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 Seminar in Police Administration 
 สัมมนาในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับความรู้ทางการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม น าเสนอรายงานและจัดท า

 Seminar in Police Management and Criminal 
Justice  
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รายงานเป็นรูปเล่ม  สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้การบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม น าเสนอรายงานและจัดท ารายงาน
เป็นรูปเล่ม 

1502492 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0) 1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(2-2-5) - ปรับรหัสวิชา 
 Seminar in Professional Experience  Seminar in Professional Experience 
 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านงานบริหารต ารวจและกระบวนการยุติธรรม โดยใช้วิธีการทางการ
จัดการในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายงานและน าเสนอใน
รูปแบบการสัมมนา 

 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านงานบริหารต ารวจและกระบวนการยุติธรรม โดยใช้วิธีการทางการ
จัดการในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายงานและน าเสนอใน
รูปแบบการสัมมนา 

1502493 สัมมนากระบวนการยุติธรรมและงานต ารวจ 3(2-2-5) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
1502461 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยตุิธรรม 

 Seminar in Special Tasks for Police 
Management 

 สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและงาน
ต ารวจ ค้นคว้าข้อมลูพร้อมท้ังวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกระบวนการ
ยุติธรรมงานต ารวจของไทย น าเสนอรายงานและจัดท ารายงานเป็น
รูปเลม่ 
1502494 สัมมนางานต ารวจด้านกิจการพิเศษ 3(2-2-5) ยกเลิก 

 
- ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 
1502461 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยตุิธรรม 

 Seminar in Special Tasks for Police 
Management 

 สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับงานต ารวจด้านกิจการพเิศษ การ
วางแผน อ านวยการ สั่งการ ควบคุม ก ากับดูแลตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลงานด้านความปลอดภยั การอารักขา การรักษาความ
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ปลอดภัย กิจการตามโครงการพระราชด าริ กิจการตา่งประเทศ การ
ตรวจคนเข้าเมือง การบินต ารวจ รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเกีย่วข้อง
กับกิจการพิเศษ น าเสนอรายงานและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
1502495 สัมมนางานต ารวจด้านความมั่นคง 3(2-2-5) ยกเลิก - ยกเลิกเนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 

1502461 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยตุิธรรม 

 Seminar in Police and Internal Security 
 สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับงานต ารวจด้านความมั่นคง การ
ต่อต้านข่าวกรองด้านความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้าย การกอ่
ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความมั่นคงตาม
แนวชายแดน การรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกรอ้ง 
รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง น าเสนอ
รายงานและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 

ไม่มี 
 

1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

 Public Organizations and Organizational 
Management System 

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการบริหารองค์การ การ
วิเคราะห์และการออกแบบองค์การ กระบวนการบริหารองค์การ 
พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การและองค์การกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการบริหารองค์กรภาครัฐ 

ไม่มี 1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้อง
กับอัตลักาณ์หลักสูตร แนวโน้มปญัหาคงามขัดแย้งใน
ปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

 Conflict Management 
 แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา ความ
ขัดแย้ง และความรุนแรง องค์ประกอบและมิติของความขัดแย้ง ปัจจัย
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และเง่ือนไขของความขัดแย้ง เครื่องมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา
ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติ
ทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

ไม่มี 1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

 Seminar in Public Administration 
 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเด็นร่วม
สมัยเกีย่วกับการบริหารงานภาครฐัศึกษาสภาพปญัหาและการพัฒนา
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และน าขอ้ค้นพบมาปฏิบัติการสมัมนา 

ไม่มี 1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการ
ปกครอง 

3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  Concepts and Theories of Administration 

and Governance 
 แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาทางการบริหารและการ
ปกครอง สภาพและเงื่อนไข ปัญหา การวิเคราะห์ และการตีความการ
บริหารและการปกครองไทยที่สอดรับกับนโยบายและสภาวการณ์ทาง
สังคม มิติทางการบริหารและการปกครองของสังคมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
รูปแบบของโครงสร้างทางการบริหารและการปกครองของพื้นที่เมือง 
ชนบท และพื้นที่ชายแดนที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่ 
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ไม่มี 1502448 การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และแนวนโยบายภาครัฐ ท้ังนี้ยัง
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

 Politics and Security in ASEAN 
 ความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน เสาหลัก
ด้านการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน บริบททางด้านการเมืองการ
ปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหา อุปสรรค และความท้า
ทายท่ีส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประชาคม
อาเซียนไปสู่ความยั่งยืนความมั่นคงไร้พรมแดน บทบาทขององค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน 

ไม่มี 1502344 ยุติธรรมชุมชน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาชุมชน และแนวทางการอ านวยความยุติธรรม
ในปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 

 Community Justice 
 ความหมาย ความส าคัญและความเป็นมาของยุติธรรม
ชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทภารกิจของยุติธรรม
ชุมชน ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จของยุติธรรมชุมชน และการน ายุติธรรม
ชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย 

ไม่มี 1502413 การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับอัต
ลักษร์หลักสูตร มุ่งแก้ไขปญัหาความมั่นคงในพื้นที่ อีก
ทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

 Communication for Peace 
 แนวคิด และทฤษฎีด้านสื่อกับสันติภาพ สื่อและการ
สื่อสารในบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรงที่มาจากปัจจัยเชิง
โครงสร้าง และปัจจัยทางพหุสังคมวัฒนธรรม บทบาทของสื่อและการ
สื่อสารเพื่อสร้างเอกภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
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บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการสื่อสารเพื่อ
สันติภาพ และกรณีศึกษาบทบาทของสื่อในกระบวนการสร้างสันติภาพ
และความมั่นคงจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 

ไม่มี 1502442 การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มผู้กระท าผดิในปัจจุบันที่เป็นเด็กและเยาวชน
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูร 

 Juvenile Delinquency and Juvenile and 
Family Case Procedure 

 ความหมาย สาเหตุ และการป้องกันการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน  วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในต่างประเทศ 

ไม่มี 1502345 การบริหารพ้ืนที่ความมั่นคง 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์หลักสตูรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

 Security Stability Management 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับความมั่นคง 
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการบริหารความมั่นคง การบริหารความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป บุคคลส าคัญ ทรัพย์สิน 
และอาคารสถานที่ กลยุทธ์และมาตรการส าหรับรับมือการวางเพลิง 
การโจรกรรม ตลอดจนการก่อการร้าย นโยบายการบริหารความมั่นคง
ของประเทศไทย กรณีศึกษาแนวทางการบริหารความมั่นคงของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ไม่มี 1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้การอ านวยความ
ยุติธรรมเมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เน้นการเข้าถึง
ปัจเจกบุคคลและสังคม สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

 Psychology in Justice 
 แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยทาง
จิตวิทยาของผู้กระท าผิด จิตวิทยาสังคม และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
ทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
การฟื้นฟูเยียวยาและประเมินความช่วยเหลือต่อเหยื่ออาชญากรรม  
การน าหลักจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม 

ไม่มี 1502443 เหยื่อวิทยา 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
อาชญกรรมที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและระบบการเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่
ระบบงานยุติธรรมใหค้วามส าคัญ และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

 Victimology 
 ทฤษฎี ใน เรื่ อ งเหยื่ ออาชญ ากรรม รูปแบบ เหยื่ อ
อาชญากรรม อาชญากรรมไม่มีเหยื่อ เหยื่อจากความขัดแย้ง ผลกระทบ
ที่มีต่อเหยื่ออาชญากรรม แนวทางช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การ
คุ้มครองสิทธิของเหยื่อและบทบาทของเหยื่อในระบบงานยุติธรรม 
สื่อมวลชนกับเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมแบบสมานฉันท์
กับเหยื่ออาชญากรรม 

ไม่มี 1502243 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 Administrative Law 
 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักเกณฑ์การใช้อ านาจปกครอง 
การบริการสาธารณะ ทรัพย์สินสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่าง
ข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย เครื่องมือปฏิบัติฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
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ปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุม การปฏิบัติ
หน้าท่ี การจัดระเบียบและบทบาทของศาลปกครอง และคดีปกครอง 

ไม่มี 1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องรูปแบบ
อาชญากรรมทีเ่กิดขึ้นในปัจจุบัน สอดรับกับนโนบาย
ระดับชาติและความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

 Technology Crime Suppression 
 ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายมาตรการภาครัฐ  การสืบสวนสอบสวนการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาชญากรรมและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม 

ไม่มี 1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธกีารใช้
อาวุธ 

3(2-2-5) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้หลักสูตรมีความ
น่าสนใจและเป็นอัตลักษณ์หลักสตูร อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร 

 Self-Defense Techniques and Tactical using 
Weapons 

 ความรู้ และทักษะการป้องกันตั ว การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การป้องกันตัวกรณีคนร้ายต่อสู้ด้วยมือเปล่า การ
เผชิญเหตุเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ การรักษาความ
ปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีตามหลักสากล 

ไม่มี 1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

 Comparative Justice 
 โค ร งส ร้ า งห น้ าที่ ก า ร จั ด อ งค์ ก ร ท า งยุ ติ ธ ร ร ม 
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ การป้องกันและแก้ไข
อาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบการอ านวยความ
ยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมไทยกับกระบวนการยุติธรรมประเทศ
ต่าง ๆ 

ไม่มี 1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 Modern Justice Administration Officers 
 ภาวะผู้น าในการบริหารงานยุติธรรม แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรที่ดีในการปฏิบัติ งาน รวมถึงการสร้างความ
ภาคภูมิใจในหน้าท่ี เพื่อการให้บริการอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม 
และการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ไม่มี 1502412 เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ เพ่ิมเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสูตรและผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 Communication Techniques for Working 
 การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารที่ใช้ใน
องค์กรและการปฏิบัติงานการอ านวยความยุติธรรม ทักษะในการให้
ค าปรึกษา การแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างมิตรภาพท่ีดี
กับชุมชนเพื่อการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

(Expected Learning Outcomes: ELOs) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับหลักคิดการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบ Backward Design 
ตลอดจนสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามระบบ AUN QA และได้หลักสูตร
การศึกษาที่มีตรงกับความต้องการของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตรนั้น วิทยาลัย      
การจัดการเพ่ือการพัฒนาจึงได้ด าเนินการจัด “โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา” ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างและจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัด
ปัตตานี ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสอง
กิจกรรมดังกล่าว มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศไทย และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ
สะท้อนความต้องการของประเทศและสังคมในภาพรวม 
 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning 
Outcomes: ELOs) จ านวน 8 ข้อ (8 ELOs) ซึ่งได้สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ดังที่จะได้อธิบาย
ตามล าดับถัดไป 
 
2. ที่มาของข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร 
 2.1 ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้จาก“โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา” เมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างและจัดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัดปัตตานี 
 2.2 ข้อมูลความต้องการของประเทศและสังคมโดยภาพรวมจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ 

  2.2.1 ความต้องการทางวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

  2.2.2 ความต้องการของประเทศในภาพรวม ได้แก่ 

   - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579), รัฐบาลไทย 
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   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   - นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564, ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
   - แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   -  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561), ส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
   -  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

   -  แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มกราคม 2560, คณะรัฐมนตรี 
  2.2.3 ความต้องการของเชิงนโยบายในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ 
   -  ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579), กระทรวงยุติธรรม 

   -  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561, กระทรวงยุติธรรม 

   -  ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   -  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.  2557 – 
2566, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2.2.4  ความต้องการของประเทศในเชิงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ 
   -  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562, ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ 

   -  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี  2017 ,  

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 
 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

 จากข้อมูลในข้อ 2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ได้ท าการวิเคราะห์และสรุปเป็นได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning Outcomes: ELOs) จ านวน 8 ข้อ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์และ ELOs ที่ได้
ทั้ง 8 ข้อดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes:ELOs) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

- เข้าใจความรู้และหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร ์
- รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบยีบและข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
- ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3 และ 6 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ไม่มี ELO1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาทิเช่น แนวคิดและทฤษฎีทั้งอดีต
และปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ ตลอดจนธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง 
(Realize and correctly explain knowledge of 
Public Administration such as concepts and 
theories, significant research, traditions, rules, 
and regulations) 

√  

- เข้าใจความรู้และหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร ์
- รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้า
ของความรู้ตลอดจนธรรมเนียม

- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 4 และ 6 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 5 และ 6 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

-การจัดรายวิชาแต่ละรายวิชา
ค ว ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท  
อัตลักษณ์ ในแต่ละพื้นท่ี 
- ควรมีวิชาชุมชนสัมพันธ์เพิ่ม
เข้ามาในหลักสูตร 

ELO2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น 
ระบบและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการ
บริหารงานต ารวจ หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญของไทยและระหว่างประเทศ

√  
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

ปฏิบัติ กฎระเบยีบและข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
- ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายที่ 1 – 5 และ 8 – 10 
ของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5แผนพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- แนวทางการเตรียมความพร้อม
บุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยตุิธรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 มกราคม 
2560 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
ระยะ 20 ป ี
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ของ

- ค ว ร เพิ่ ม เติ ม ร าย วิ ช า  วิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนในส่วนการ
ป ฏิ บั ติ ต่ อ เย า ว ช น ที่ เป็ น
ผู้ เสี ยห ายและ เป็ นผู้ ต้ องห า 
กระบวนการที่มีสหวิชาชีพเข้า
มาเกี่ยวข้อง 
วิชากฎหมายปกครอง เพื่อให้
นิสิตสามารถสอบรับราชการ
สายงานอ่ืนได้ 
 

, อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรมไซเบอร์, 
การก่อการร้าย, การฟื้นฟูผู้กระท าผิด, ตลอดจนการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้อย่างถูกต้อง 
(Realize and correctly explain knowledge of 
Police Management and Criminal Justice such 
as Thai justice process and system, concepts 
of police management, Thai and international 
laws and regulations, international crimes, 
cyber-crimes, terrorism, rehabilitation of 
offenders, and  conflict management by 
peaceful means) 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 
- วัตถุประสงค์ที่ 1 ของนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 
- ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/
ปาตานี 2017 

- สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
- สามารถศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปญัหาที่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 4 และ 6 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3, 5 – 6 และ 
10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

- สามารถน าความรู้ ที่ ได้ ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ELO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมในการ
อ านวยความยุติธรรม ความสงบเรยีบร้อยของสังคม 
(Analyze facts and properly implement 
knowledge of Public Administration and 

√  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 131 - 

ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคดิ
และทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์
- มีความคิดรเิริ่มในการวิเคราะห์
และแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม
กับพ้ืนฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม 

- นโยบายที่ 1 – 5, 8 – 10 และ 
16 ของนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ  
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
ระยะ 20 ป ี
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 

Police Management and Criminal Justice for 
social justice and peace) 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

- วัตถุประสงค์ที่ 1 ของนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 
- ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/
ปาตานี 2017 

- สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย 
- สามารถศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปญัหาที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคดิ
และทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์
- มีความคิดรเิริ่มในการวิเคราะห์
และแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม

- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 4 และ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2, 5, 6 และ 10 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายที่ 1 – 5, 8 – 10 และ 
16 ของนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 

- การขจัดความขัดแข้ง/สันติวิธี 
การแก้ ไขปัญหาความมั่ นคง 
ด้วยการเจรจา ปราศจากการใช้
อาวุธ  และใช้จิ ต วิทยา โดย
วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร  ล ด ค ว า ม
หวาดระแวงระหว่างกัน 
- ชุมชนสัมพันธ์ 
- การบริหารจัดการการมีส่วน
ร่วมและความขัดแย้ง  
 
 
 

ELO4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้หลักการจดัการความขดัแย้งด้วยสันติวิธี
เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 
(Analyze facts and properly implement 
knowledge of conflict management by 
peaceful means to solve security problems 
of Thailand’s southern border) 

√  
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

กับพ้ืนฐานของตนเองและบริบท
ของกลุ่ม 

ระยะ 20 ป ี
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 
- วัตถุประสงค์ที่ 1 และ 3 ของ
นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 
2562 
- ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/
ปาตานี 2017 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

      
- พัฒนานิสัยและประพฤตติน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้วยความรบัผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม 
- สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
พื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น 
- มีความรับผดิชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
- สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี
ความหลากหลาย รับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ด้อยา่ง
สร้างสรรค ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 4 และ 6 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 6 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายที่ 1, 2 และ 9 ของ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของ ยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.

- เห็นควรเพิ่มรายวิชาระเบียบ
การต ารวจไมเ่กี่ยวกับคดี ว่าด้วย 
“วินัย” เพราะถ้าสนใจแต่ผลิต
นิสิตที่มีความรู้ หากขาดระเบียบ
วินัย จะท าให้สังคมเกดิปัญหาได้
เช่นกัน 
- การปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารงานต ารวจ ควรเน้นเรื่อง
จริยธรรมความชอบธรรม ให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานไปด้วยความ
เป็นธรรมตามกฎหมาย 
- มีวินัย และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมากข้ึน 

ELO5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทีบ่่งบอกถึงภาวะผู้น า 
ความมีวินัย ความเสียสละ ยึดมั่นในกฎหมายระเบยีบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความมีจิตส านึกในหน้าท่ีของตนเองทั้งต่อ
หน่วยงานและสังคม เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของ
มนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความ
เชื่อของสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเช่ือมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
(Demonstrate behavior indicating leadership, 
disciplined, selfless, adhering to laws, 
regulations and professional ethics, conscious 
of self-responsible to institution and society, 
respectful of human rights and differences in 
thoughts and beliefs of the multicultural 
society, and confident in democratic form of 
government with the King as Head of State) 

√  
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 
- วัตถุประสงค์ที่ 1, 3, และ 4 ของ
นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 
2562 

- สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มี
ความหลากหลาย รับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางรัฐประศาสนศาสตรไ์ด้อยา่ง
สร้างสรรค ์
- สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตรไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 10 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายที่ 2 และ 16 ของ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา

-  สามารถสื่อสาร พูดคุย 
ถ่ายทอดกับสังคมได้อย่างมั่นใจ 
(กล้าพูด กล้าแสดงออก) 

ELO6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรคด์้วย
ความเคารพในความแตกตา่งทางความเชื่อและ
วัฒนธรรม 
(Properly and creatively communicate in Thai 
and international languages in the 
multicultural society with respectful of 
differences in beliefs and cultures) 

 √ 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 ของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 
- วัตถุประสงค์ที่ 1, 3 และ 4 ของ
นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560 – 
2562 
- ข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/
ปาตานี 2017 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ในรูปแบบท่ีหลากหลายได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง 
ๆ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1และ 6 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- นโยบายที่ 10 ของนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 
2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 – 5 ของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ป ี
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 5 ของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 

ไม่มี ELO7 แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้าหาความรู้และการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 
(Show the IT skill for researching and working 
effectively, creatively, and consciously) 

 √ 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

พ.ศ. 2558 – 2561 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 

- สามารถใช้เครื่องมือทางสถติิขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับประเด็นปัญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 5 ของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 – 2561 

ไม่มี ELO8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการวิจัยและการท างาน 
( Correctly and properly practice basic 
statistical tools for researching and working ) 

 √ 
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ข้อมูล 

Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีส าคัญ
ของประเทศและสังคม 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 

Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2555 – 2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2557 – 2566 
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4. ประเภทของผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา 
การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 

 จาก ELOs ของหลักสูตรทั้ง 8 ข้อที่วิเคราะห์ได้ตามข้อ 3 นั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ท า
การวิเคราะห์ประเภทของ ELO (ระหว่าง Program Specific Outcome กับ Generic Outcome) ให้มีความ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและได้สรุปให้ ELOs ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 
 4.1 Program Specific Outcomes จ านวน 5 ข้อ และ 
 4.2 Generic Outcomes จ านวน 3 ข้อ 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รหัส Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

ELO1 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาทิเช่น แนวคิดและ
ทฤษฎีทั้ งอดีตและปัจจุบัน งานวิจัยที่ส าคัญ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

  √  

ELO2 ตระหนักรู้และอธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิเช่น ระบบและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการบริหารงาน
ต ารวจ หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญของไทยและ
ระหว่างประเทศ, อาชญากรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรมไซเบอร์, การก่อ
การร้าย, การฟื้นฟูผู้กระท าผิด, ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้
อย่างถูกต้อง 

√  

ELO3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมในการอ านวยความ
ยุติธรรม ความสงบเรียบร้อยของสังคม 

√  

ELO4 วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประยุกตใ์ช้หลักการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทยได้อย่างเหมาะสม 

√  

ELO5 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น า ความมีวินัย ความเสียสละ ยึด
มั่นในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความมีจิตส านึกในหน้าท่ีของตนเองทั้งต่อหน่วยงานและสังคม เคารพใน
สิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเช่ือ
ของสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเช่ือมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

√  

ELO6 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาสากลในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ด้วยความเคารพในความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม 

 √ 
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รหัส Expected Learning Outcomes 

ประเภทของ ELOs 
Program 
Specific 

Outcomes 

Generic 
Outcome 

ELO7 แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้าหา
ความรู้และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน 

 √ 

ELO8 ใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับสายงานการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 √ 

 
5. ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม  กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทักษิณและของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 ELOs ทั้ง 8 ข้อของหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทักษิณและของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ ELOs หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม 
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณและของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนาก าลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับ
ใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

พันธกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ 
ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ช้ีน าการพัฒนาให้กับสังคม และ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

None 

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง None 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
และอาเซียน 

   √     

5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ที่ค านึงถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งความเช่ียวชาญของบุคลากรวัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรใน
ทุกระดับ 

None 

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. ปัญญา √ √ √ √    √ 
2. จริยธรรม     √ √ √  
3. น าการพัฒนา √ √ √ √ √ √ √ √ 
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วิสัยทัศน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 
อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
1. เป็นคนดี      √    
2. รับผิดชอบ     √ √ √  
3. รอบรู้ √ √    √ √ √ 
4. สู้งาน     √    
5. มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ   √ √     
6. ทักษะสากล      √ √ √ 
วิสัยทัศน์วิทยาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
วิทยาลัยอัจฉริยะคุณภาพมาตรฐานสากล เช่ียวชาญในศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนา 
และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการรับใช้ท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

พันธกิจวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
1. จัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เพื่อการผลิตบัณฑิตการจัดการภาครัฐและเอกชนที่มี
คุณ ภาพรองรับความต้องการของท้องถิ่น  ประเทศ และนานาชาติ  (อาเซียน ) 
(Management for Development College) 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2. บริหารจัดการการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้มีคุณภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาก าลังคน
คุณภาพรองรับความต้องการ การแข่งขัน การเติบโตของท้องถิ่น ภาคเอกชน  ภาครัฐใน
ระดับพื้นที่ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก และบริการ
วิชาการ ถ่ ายทอดองค์ความรู้ สู่ สั งคม  ร่วมสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ที่ ยั่ งยื น 
(Comprehensive Continuing Education) 

None 

3. สร้างสรรค์ผลงานการวิจยัและพัฒนาเพื่อการรบัใช้ ช้ีน าการพัฒนาให้กับสังคม ประเทศ 
และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันวิชาการแห่งความเช่ียวชาญการจัดการเพื่อการพัฒนาใน

None 
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วิสัยทัศน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ELOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ภาครัฐ และเอกชน ที่สามารถบริการองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 
(อาเซียน) (Center of Excellent) 
4. พัฒนา TSU-MDC ให้เป็นองค์กรวิชาการในระดับสากล (International Academic 
Institute) ที่มีความเข้มแข็ง คล่องตัว เป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งความสุข 

None 
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ภาคผนวก จ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

กับ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางการเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) และ  
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
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ตารางการเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) และรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
องค์การและการจัดการ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
นโยบายสาธารณะ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
แนวคิดและทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
การคลังและงบประมาณ 

1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ภาครัฐ 

1502121 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

1502131 การบริหารทุนมนุษย ์ 1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 1502251 การบริหารการคลังและ
งบประมาณภาครัฐ 

1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กร
ภาครัฐ 

1502221 อาชญาวิทยาและทณัฑ
วิทยา 

1502331 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
บริหารงานต ารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม 

1502142 กฎหมายเบื้องต้น 1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
บริหารภาครัฐ 

1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

1502321 อาชญากรรมพิเศษ 1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและ
ยุทธวิธีการใช้อาวุธ 

1502143 หลักรัฐธรรมนญูและสถาบัน
การเมือง 

1502351 สถิติประยุกตส์ าหรับนกั
บริหาร 

1502311 การบริหารงานต ารวจสมัยใหม ่ 1502322 สิทธิมนุษยชนกับ
กระบวนการยตุิธรรม 

1502432 นักบริหารงานยตุิธรรมยุค
ใหม ่

1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร ์

 

1502411 สัมมนาการบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยตุิธรรม 

1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การ 

 1502242 จริยธรรมทางการบริหารงาน
ยุติธรรม 

 

1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 1502421 การพัฒนาท่ียั่งยืน  1502243 กฎหมายปกครอง  
1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ี

  1502341 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

 

1502314 การจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

  1502342 การสืบสวนสอบสวน  

1502412 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการท างาน   1502343 นิติวิทยาศาสตร ์  
1502413 การสื่อสารเพื่อสันตภิาพ   1502344 ยุติธรรมชุมชน  
1502414 สหกิจศึกษา   1502441 กระบวนการยุติธรรม

เปรียบเทยีบ 
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กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
องค์การและการจัดการ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
นโยบายสาธารณะ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
แนวคิดและทฤษฎีทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

กลุ่มองค์ความรู้ด้าน 
การคลังและงบประมาณ 

1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ   1502442 การกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

 

1502416 สัมมนาประสบการณ์วชิาชีพ   1502345 การบริหารพื้นท่ีความมัน่คง  
   1502346 กฎหมายอาญา 1  
   1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 1 
 

   1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
และการปกครอง 

 

   1502443 เหยื่อวิทยา  
   1502444 กฎหมายอาญา 2  
   1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 2 
 

   1502446 กฎหมายลักษณะพยาน  
   1502447 การบริหารจัดการความ

ขัดแย้ง 
 

   1502448 การเมืองและความมั่นคงใน
อาเซียน 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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