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2. Course Overview 
ขอบเขตรายวชิา  

 

การบริหารและสังคม เป็นรายวิชาท่ีมุ่งเนน้ใหนิ้สิตเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างค า
ส าคญัสองค าท่ีเป็นช่ือของวิชาคือ “การบริหาร” และ “สังคม” โดยพิจารณาว่าบทบาทของ
แนวคิดทางการบริหารและแนวคดิทางสังคม มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ภารกิจของรัฐ และองคก์รในภาคส่วนต่างๆ ในสังคมอย่างไร 

ในส่วนของการบริหารนั้น วิชาน้ีจะมุ่งเนน้การศึกษาเก่ียวกบับริบท ความหมาย และ

ทฤษฎีท่ีส าคญัๆ ท่ีใชก้ารบริหารจดัการภาครัฐในปัจจุบนั ทั้งภายในองคก์ารผา่นกรอบการ

วิเคราะหท์างดา้นทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 

Service) การจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) และ ธรรมาภิบาล 

(Governance) นอกจากรายวิชาน้ีจะมุ่งเติมเตม็นิสิตโดยกรอบทฤษฎีการบริหารงาน

ภาครัฐสมยัใหม่แลว้ ยงัให้นิสิตเรียนรู้และเขา้ใจเทคนิคการบริหารสมยัใหม่เพื่อสร้าง

ความพร้อมส าหรับโลกแห่งการท างานต่อไปทั้งในองคก์รภาครัฐและอ่ืนๆ ในอนาคตอีก

ดว้ย 

 
1. CLASS INFO 

ข้อมูลห้องเรียนและผู้สอน   

 

รูปแบบการเรียนการสอน:  

MS Team  

(จนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง)  

วนั/ เวลา การเรียนการสอน:  
ทุกวนัจนัทร์ 09.00 – 12.00 น. 

อาจารย:์  

อ. ดร. วิมลมาศ ศรีจ าเริญ 

 

Online contact  

wimonmat.s@chula.ac.th หรือ  
MS Team Chat 

Onsite office 

ห้อง 808/7 ชั้น 8 ตึก 3 

Office hour 

อ. 13.00 – 16.00  

หรือตามเวลานดัหมายลว่งหนา้ 
 

 

 

เอกสารประมวลรายวชิา (Course Syllabus)   
 

2 4 0 4 3 1 0 



 

ในส่วนของ “สังคม” นั้น รายวิชาน้ีจะเร่ิมจากการอธิบายรากฐานทฤษฎี

ทางสังคมวิทยา 3 ทฤษฎีและหน่ึงแนวคิดซ่ึงถือว่าเป็นทฤษฎีท่ีมี

ความส าคญัไม่เพียงแต่ทางศาสตร์สังคมวิทยาเท่านั้น แต่ยงัเป็นทฤษฎีท่ีมี

อิทธิพลอยา่งมากต่อศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ดา้นอื่นๆ และเป็นท่ีปรับใช้

ในยคุปัจจุบนัการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดเหล่าน้ีจะช่วยใหนิ้สิตเขา้ใจและ

สร้างจุดเช่ือมโยงไดว่้า ทฤษฎีต่างๆ สามารถน าเอาไปอธิบายปรากฏการณ์

และบริบทต่างๆ ทางสังคมไดอ้ยา่งไร โดยเฉพาะประเด็นดา้นนโยบาย

สาธารณะ เช่น ความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม นโยบายการศึกษา นโยบาย

สุขภาพ นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจ และความยัง่ยืนของนโยบายเป็นตน้ ซ่ึง

จะสามารถท าให้นิสิตเขา้ใจบทบาทของทฤษฎีดา้นสังคมท่ีเช่ือมโยงกบัการ

บริหารงานภาครัฐมากขึ้นและเป็นการฝึกการคิดในการมองและเขา้ใจ

ปรากฎการณ์ทางสังคม ปัญหา และการแกไ้ขท่ีมากกว่าหน่ึงมุมมอง 

ส่วนทา้ยของรายวิชา จะเป็นการสรุปเพื่อเช่ือมโยงภาพของ “การบริหาร” 

และ “สังคม” อีกคร้ัง โดยผา่นการพิจารณานโยบายสาธารณะดา้นสังคม 

เพ่ือเป็นการช้ีให้นิสิตมองเห็นภาพไดช้ดัเจนขึ้นว่า ทฤษฎีและแนวความคิด

ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาในแต่ละหวัขอ้ สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ทาง

สังคม และการบริหารจดัการของภาครัฐในปัจจบุนัไดดี้เพียงไร นิสิตจะได้

เรียนรู้จากผูป้ฏิบติัจริง จากองคก์รภาครัฐท่ีท างานร่วมกบัภาคเอกชน 

องคก์รอิสระ และองคก์รกระหว่างประเทศ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการ

ประยกุตเ์อากรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคทางดา้นการบริหารตา่งๆ 

เหล่าน้ีไปใชใ้นการแกปั้ญหาให้แก่องคก์ร และสังคมโดยรวมไดอ้ยา่งมี

ศกัยภาพต่อไป  

 3. Course Objectives  

วตัถุประสงค์ของการศกึษา  

 

หลงัจากศึกษาวิชาน้ีแลว้ นิสิตจะสามารถ 
· อธิบายถึงความหมายและความเก่ียวขอ้งของ

สังคม การบริหารและบทบาทและภารกิจของรัฐ
ได ้

· เขา้ใจและตระหนกัถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัของสังคมและการบริหารโดยใช้
กระบวนการภาครัฐในการแกปั้ญหาได ้

· อธิบายแนวความคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการบริหาร
ได ้

· วิเคราะหปั์ญหาสังคมและปัญหาในการบริหาร
ผา่นกรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีแตกต่างกนัได ้

· เขา้ใจถึงแนวความคดิ ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใชใ้น
การบริหารจดัการภาครัฐได ้

· สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสังคม
ผา่นกรอบแนวคดิทฤษฎีส าคญัๆ ได ้

· เรียนรู้และสามารถใหค้วามคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค ์(constructive feedback) 

4. Classroom 

approach  

รูปแบบการเรยีนการสอน  

การเรียนการสอนในวิชาน้ีจะเป็นการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัชั้นเรียน (active 

learning) โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีกระตุน้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ให้ชั้นเรียนไดเ้กิด

บรรยากาศการเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงนิสิตจะตอ้งมีบทบาทในการศึกษาคน้ควา้เพื่อ

แลกเปล่ียนกนัในชั้นเรียนร่วมกนั ดงันั้น การเรียนการสอนจะประกอบดว้ยการบรรยาย การ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนกัเรียนไดรั้บการแนะน าให้ศึกษาคน้ควา้เพ่ือการ

ร่วมกนัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรมกกลุ่ม การท ากรณีศึกษา กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ 

โดยการรับฟังความคดิเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน (class feedback and comment) ของนิสิตจะมี

ตลอดภาคการศึกษาเพื่อปรับให้มีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของนิสิตภายในกรอบวิชาให้มาก

ท่ีสุด 

 

 



5. Course Evaluation   

การวดัผลการศกึษา*  

  

 

 

 

 

วดัผลการศึกษาจะประกอบไปดว้ย 

• การอภิปรายและกิจกรรมในชั้นเรียน                                     20 

• งานส่วนบุคคลระหว่างภาคเรียน         30 

• Quiz                            20 

• งานกลุ่มและการน าเสนอ (ร่วมกบัวิชานโยบายสาธารณะ)       30 

- คะแนนท่ีมาและความส าคญัของหวัขอ้งานกลุ่ม 5 
- คะแนนการท างานเป็นทีมจากสมาชิกกลุ่ม 10 
- คะแนนการน าเสนอ 15 

รวมทั้งส้ิน                             100 

การประเมินผลการศึกษาจะประเมินโดยการพิจารณาคะแนนของกลุ่ม (อิงกลุ่ม) เป็นหลกั 

*การคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น (plagiarism) ถือเป็นความผิด ผูส้อนจะไม่พจิารณาและไม่ใหค้ะแนน 

5.1 Group Joint Assignment with 

Public Policy  

งานกลุ่มและการน าเสนอ (ร่วมกบัวชิานโยบายสาธารณะ)  

จะแจง้ใหนิ้สิตทราบต่อไป (นิสิตท่ีไม่ไดเ้รียนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ตอ้งท าส่วน

ท่ีเป็นเน้ือหาของวิชานโยบายสาธารณะ และไม่จ าเป็นตอ้งลงเรียนเพ่ิม) 

 
 

GROUP ASSIGNMENT 

RUBRICS  

เกณฑ์การให้คะแนนงานกลุ่ม
เบ ือ้งต้น 

 

จะแจง้ใหนิ้สิตทราบต่อไป 

 

 



 

5.2 Individual Assignment  
งานส่วนบุคคล (30 คะแนน) 

นิสิตเขียนสะทอ้นการเรียนรู้ (learning reflection) จากการเรียนรู้กบัวิทยากรท่ีไดรั้บเชิญมาใหค้วามรู้เพ่ิมเติม

ในวิชาบริหารและสังคม โดยภายใน 2 หนา้กระดาษ A 4 (TH SarabunPSK ขนาด 16 single spaced)  

1) เขียนอยา่งยอ่ถึงประเด็นท่ีนิสิตมีความสนใจท่ีสุดจากการบรรยายของวิทยากรแต่ละท่านและ
เหตผุลท่ีนิสิตมีความสนใจถึงประเด็นนั้น  

2) ให้นิสิตเลือกหวัขอ้ท่ีนิสิตมีความสนใจท่ีสุดจากการรับฟังวิทยากรทั้งหมด (การจดัการประเด็นทาง
สังคมโดยองคก์รของรัฐ; การบริหารภาครัฐและเทคโนโลยี; กฎหมายกบัการบริหาร; การจดัการ
ประเด็นทางสังคมโดยองคก์รระหว่างประเทศ) และเขียนอธิบายว่าเน้ือหาจากรายวิชาบริหารและ
สังคม (ทฤษฎี แนวคิด พาราไดม ์และหวัขอ้เก่ียวกบัการบริหารงานภาครัฐ) มีความเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาการบรรยายหวัขอ้นั้นอยา่งไร  

3) สรุปว่าจากการบรรยายของวิทยากร นิสิตไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และอธิบายว่าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้น้ี
จะสามารถน าไป (ปรับ/ ประยกุต)์ ใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือในความรับผิดชอบของนิสิตใน
ปัจจุบนัและในอนาคต เช่นในการท างานหรืออืน่ๆ อยา่งไร 

 

Assignment 

Rubrics  

เกณฑ์การให้คะแนนงานส่วน
บุคคลเบ ือ้งต้น  

• สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ี

เรียนรู้เพื่อส่ือให้เห็นถึงความ

เขา้ใจของนิสิตไดต้รงกบั

ประเด็นท่ีวิทยากรไดถ้่ายทอด

ได ้ 

• สามารถปรับใชแ้นวคิด / 

ทฤษฎีจากในชั้นเรียนเพื่อ

วิเคราะหป์ระเด็นต่างๆ ท่ีได้

เรียนรู้จากวิทยากรไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง  

• สามารถประเมินแนวทางใน

การปรับใชแ้นวคดิ ทฤษฎี และ

ความรู้จากในชั้นเรียนกบังาน

หรือชีวิตประจ าวนัได ้ 

  

6. Class 

Readings  
เอกสารประกอบการสอนหลกั 
  

 
ปกรณ์ ศิริประกอบ (2556). เอกสารค าสอน: การบริหารและสังคม. กรุงเทพฯ: เอกสารถ่ายส าเนา. 94 

หนา้ 

Shafritz, J. M., & Hyde, A. C. (2012). Public administration: Classic 
readings (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning. 

ปกรณ์ ศิริประกอบ (2560). 3 พาราไดมท์างรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปปฏิบติั
จริง. (คร้ังท่ี 4) กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

เอกสารอื่นๆ ตามท่ีระบุใน Class Schedule เพ่ือการเรียนการสอนแต่ละคร้ังดงัต่อไปน้ี 

  



 

Admin & Society  Class Schedule อ. ดร. วิมลมาศ ศรีจ าเริญ  

Class 1: 9 August 2021  
 

Course Introduction  
แนะน ารายวชิา  

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติมคีวามเขา้ใจความหมายของรฐัประศาสนศาสตรแ์ละความเชื่อมโยงของศาสตรต์่อสงัคมในเบือ้งตน้ 2) นิสติมคีวามเขา้ใจ
ภาพรวมกจิกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิผลส าหรบัวชิา 
เอกสารประกอบ:  
- How Society Works? – UCL (n.d.)  
- The Study of Administration – Wilson (1887) 
- Introduction to the Study of Public Administration – White (1955) in Public Administration  

Classic Readings, p. 45 – 52 

 
ความส าคญัของการบรหิารจดัการของภาครฐัเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัเจนมากยิง่ขึน้ท่ามกลางวกิฤตโิรคระบาด COVID – 19 

 

Class 3: 23 August 2021  
 

Analyzing Social 

Issues through 

Sociology 

Theories Lens 

การวเิคราะห์ประเดน็ทางสงัคมผา่นทฤษฎทีางสงัคม

วทิยา 
 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติสามารถใชห้ลกัแนวคดิ 
ทฤษฎสีงัคมวทิยาเพือ่ท าความเขา้ใจประเดน็
ทางสงัคมและแนวคดิในการบรหิาร 2) นิสติ
สามารถประยุกตท์ฤษฎทีางสงัคมวทิยาในการ
วเิคราะหแ์นวทางการบรหิารจดัการและแกไ้ข
ประเดน็ต่างๆ ทางสงัคม 

 

เอกสารประกอบ:  
ทบทวนการเรยีนการสอนในครัง้ที ่2 เพือ่ท า
กจิกรรมในชัน้เรยีน 

กิจกรรมในชัน้เรียน: Group thinking 
exercise – ลองวเิคราะหแ์ละอธบิายประเดน็
ทางสงัคมผ่านทฤษฎทีีเ่รยีนไป* 
 

Class 2: 16 August 2021  
 

Understanding Public 

Administration through Sociology 

Theories  
เขา้ใจการบรหิารผา่นทฤษฎทีางสงัคมวทิยา  

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเขา้ใจทฤษฎทีาง
สงัคมวทิยาและความเกี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานภาครฐั 2) นิสติเขา้ใจ สามารถ
เชื่อมโยง และเรยีนรูก้ารปรบัใชท้ฤษฎทีาง
สงัคมวทิยาและการบรหิารจดัการประเดน็
ต่างๆ ทางสงัคม 
เอกสารประกอบ:  
- Interdisciplinary relationship between 

sociology, politics and public 
administration: Perspective of theory 
and practice Chanthamith, Wu, 
Yusufzada, & Rasel (2019) 

- Structural – Functional Theory 
· Reforming Public Administration in 

Southeast Asia: Trends and Impacts 
– Haque (2014) 

· Institution-building, not nation-
building: a structural-functional 
model – Kalu (2011) 

· Policy Issue Networks and the 
Public Policy Cycle: A Structural-
Functional Framework for Public 
Administration – Skok (1995) 

- Conflict Theory 
· Marx and Simmel Revisited: 

Reassessing the Foundations of 
Conflict Theory – Turner (1975) 

- Symbolic Interaction Theory 
· Symbolic Interaction Theory – 

Aksan, Kisac, Aydin, Demirbuken 
(2009) 

*นิสิตสามารถเตรียมประเด็นท่ีสนใจหรือใชต้วัอยา่งจากอาจารยใ์น
ชั้นเรียนได ้ 
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Class 4: 30 August 2021  
 

Public Administration 

& Public Policy 

การบรหิารจดัการภาครฐัและนโยบายสาธารณะ 

 

Class 5: 6 September 2021  
 

A Review of Public 

Administration 

Paradigms & 

Paradigms in 

Practice 

ทบทวนพาราไดม์ในรฐัประศาสนศาสตร์ และพาราไดม์ใน

การปฏบิตั ิ

วตัถปุระสงค:์ 1) ทบทวนเอกลกัษณ์ส าคญั
ของพาราไดมท์างรฐัประศาสนศาสตรแ์ละ
เขา้ใจการปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐัและ
การมองการแกไ้ขปัญหาประเดน็ต่างๆ ผ่าน
มุมมองของพาราไดมท์างรฐัประศาสนศาสตร ์
2) นิสติเหน็ตวัอย่างและเขา้ใจถงึการ
เปลีย่นแปลงของพาราไดมท์ีข่ ึน้อยู่กบับรบิท
ของสงัคมและเศรษฐกจิรวมถงึความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิารของภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
พรอ้มกบัโลก 3) นิสติสามารถวเิคราะหส์าเหตุ
การเปลีย่นแปลงในบรบิทของกรณีศกึษาและ
อธบิายถงึการบรหิารจดัการประเดน็ที่
เหมาะสมหรอืไม่เหมาะสมตามแนวคดิพารา
ไดม ์ 

เอกสารประกอบ: 
- ปกรณ์ ศริปิระกอบ (2560) ในหนงัสอื 3 

พาราไดมท์างรฐัประศาสนศาสตร:์ 
แนวคดิ ทฤษฎแีละการน าไปปฏบิตัจิรงิ  

- (OPM) Bureaucracy – Weber (1946) in 
Public Administration Classic 
Readings, p. 39 – 44 

- (NPM) Scientific Management – Taylor 
(1912) in Public Administration Classic 
Readings, p. 32 – 34 

- (NPM) Review of Reinventing 
Government: How the Entrepreneurial 
Spirit is Transforming the Public 
Sector by Osborne & Gaebler (1993) – 
Weiss (1995) [หนงัสอืตน้ฉบบั 
Osbourne & Gaebler – หอ้งสมุดคณะ) 

- (NPS) The New Public Service: 
Serving Rather than Steering – 
Denhardt & Denhardt (2000) 

- (NPG) Inside Collaborative Networks: 
Ten Lessons for Public Managers – 
Agranoff (2006) 

- A Comparative Analysis of 
Contemporary Public Management 
Concepts in Thailand - Panyasiri 
(2018) 

- Public Value Governance: Moving 
Beyond Traditional Public 
Administration and the New Public 
Management - Bryson, Crosby, & 
Bloomberg (2014) 

- Netherlands Digital Government in 
Best Practice Report: Select Case 
Studies for Public Service Delivery 
Reforms – PwC for UNDP (2015) 

- Collector Bro: Using Social Media to 
Tap the Power of Volunteerism 

- คู่มอืศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและสง่เสรมิ
อาชพีผูส้งูอายุ - พม. (p. 1 – 15) 

 

กิจกรรมในชัน้เรียน: Thinking exercise – 
การอธบิายแนวทางจดัการประเดน็ ปัญหา
สาธารณะดว้ยพาราไดมท์างรฐัประศาสน-
ศาสตรแ์ละวพิากยค์วามเหมาะสม 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเขา้ใจและสามารถเหน็
ถงึความเชื่อมโยงของทฤษฎทีางสงัคมในการ
บรหิารจดัการภาครฐั และนโยบายสาธารณะ 2) 
นิสติเขา้ใจความส าคญัของนโยบายสาธารณะ
ในฐานะเครื่องมอืในการบรหิารจดัการและ
แกไ้ขประเดน็ต่างๆ ทางสงัคม  

เอกสารประกอบ: 
- Wisdom in Public Administration: 

Looking for a Sociology of Wise 
Practice – Rooney & McKenna (2008) 

- Understanding Public Policy – Dye 
(2015), p. 138-150 (หอ้งสมุด) 

- การทบทวนระบบสุขภาพของประเทศไทย 
– APO (2558) p. 21-93 

กิจกรรมในชัน้เรียน: Group thinking 
exercise - การแกไ้ขปัญหา หรอืประเดน็ต่างๆ 
อย่างตรงจุด  

 

 

 
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มสงัคมเป็นส่วนส าคญัท าใหก้ารบรหิารจดัการภาครฐัตอ้งมกีารปรบัตวัอยู่เสมอเพื่อการใหบ้รกิารและการตอบสนองความต้องการของสงัคมและประชาชนทีเ่หมาะสม 
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โลกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลง เช่นเดยีวกบัภาครฐัและโดยเฉพาะภาครฐัทีถ่อืเป็นเสาหลกัทีส่ าคญัของทุกสงัคม  

Class 6: 13 September 2021  

Strategic Management Tools  
เครือ่งมอืบรหิารจดัการยุทธศาสตร์ส าหรบัภาครฐัและองค์กรภาคอืน่ๆ  

 

วตัถปุระสงค:์ 1)  นิสติเรยีนรูเ้ครื่องมอื 
และเทคนิคการบรหิารจดัการภาครฐัและ
ภาคอื่นๆ ในสงัคมและการปรบัใช้ 

เอกสารประกอบ:  
- Five decades of public 

administration development in 
Thailand – Bowornwathana (2005) 

- Strategic Management in the Public Sector – McBain & Smith 
(2010) 

- The theory and practice of benchmarking: Then and now – 
Yasin (2002) 

- Beware of Benchmarking and Best Practices – Forbes Online 
(2020), audio available 

 
กิจกรรมในชัน้เรียน: การ Benchmark เพื่อจดัท าแนวทางและกลยุทธ ์

Class 7: 20 September 2021  
 

Public Sustainability Concept and 
Its Relation to Public Policy 

เครือ่งมอืบรหิารจดัการยุทธศาสตร์ส าหรบัภาครฐัและองค์กรภาคอืน่ๆ 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติท าความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิความยัง่ยนืและ
ความส าคญัของแนวคดิต่อนโยบายสาธารณะ 2) นิสติเขา้ใจตวัอย่าง
การปรบัใชแ้นวคดิความยัง่ยนืในนโยบายระดบัชาตแิละในภาคสว่น
อื่นๆ ของสงัคม 3) นิสติเรยีนรูเ้กีย่วกบัการประเมนิความยัง่ยนืใน
นโยบายสาธารณะและในการด าเนินกจิการ 

เอกสารประกอบ:  
- Safeguarding the Future: Governing in an uncertain world – 

Boston (2017)  
- Sustainable Development Goals (SDGs) – United Nations 

“How can elected officials be 

equipped and incentivized to 

protect the interests not only of 

citizens today but also citizens of 

tomorrow?” 
- Jonathan Boston 

- ดชัน้ีชีว้ดัดา้นความยัง่ยนื – ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(2017) 

- Sustainability. We know it matters, but how do we measure 
it? - World Economic Forum (2017) 

 

กิจกรรมในชัน้เรียน: Group thinking exercise - ประเดน็ดา้นความ
ยัง่ยนืขององคก์รทีค่วรค านึงถงึ 
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Midterm week – no class 

 

Class 8: 4 October 2021  
 

Sustainability in 

Practice: Addressing 

Social and Economic 

Issues by Public 

Organization  

Class 9: 11 October 2021  
 

Public 

Administration and 

Technology in 

Practice 
 

Class 10: 18 October 2021  

 
 

Learning from 

expert: Law and 

Administration 
 

เรยีนรู้จากผูป้ฏบิตัเิรือ่งการจดัการประเดน็ทางสงัคม

โดยองค์กรของรฐั  
เรยีนรู้จากผูป้ฏบิตัเิรือ่งการบรหิารภาครฐัและ
เทคโนโลย ี

เรยีนรู้จากผูเ้ช ีย่วชาญเรือ่งกฎหมายกบัการบรหิาร 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเขา้ใจการจดัการ
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความยัง่ยนื โดยการ
ด าเนินงานขององคก์รของรฐั และเอกชน 
ผ่านการเรยีนรูจ้ากผูป้ฏบิตังิาน  2) นิสติ
เขา้ใจความส าคญัของความโปร่งใส ความ
รบัผดิชอบ และจรยิธรรม ภายในองคก์ร  3) 
นิสติเรยีนรูถ้งึตวัอย่างมาตรการในการ
ด าเนินการและสนบัสนุนภาคเอกชนเกีย่วกบั
ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ความโปร่งใส ความ
รบัผดิชอบ และจรยิธรรม 

เอกสารประกอบ:  
ทบทวนการเรยีนการสอนในครัง้ที ่7  

 

วิทยากรพิเศษ: วทิยากรรบัเชญิจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

วตัถปุระสงค:์ 1)  นิสติเรยีนรูบ้ทบาทของ
ภาครฐัในการสนับสนุนโลกแห่งเทคโนโลย ี
2) นิสติเหน็และเขา้ใจตวัอย่างการใช้
เทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการของภาครฐั
อย่างมปีระสทิธภิาพ 3) นิสติสามารถระบุถงึ
จุดอ่อน จุดแขง็ การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่
บรหิารจดัการสงัคมในประเทศไทย วเิคราะห์
ไดถ้งึสาเหตุและปัญหา และฝึกการคดิคน้
ทางออก 

เอกสารประกอบ:  
เอกสารจากวทิยากรพเิศษ  

 

วิทยากรพิเศษ: วทิยากรรบัเชญิจาก
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์าร
มหาชน) 
 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการ
ใชก้ฎหมายในการบรหิารจดัการประเดน็ทาง
สงัคมผ่านการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ 

เอกสารประกอบ:  
เอกสารจากวทิยากรพเิศษ  

 

วิทยากรพิเศษ:  
ผศ. ดร. ปานทพิย ์พฤกษาชลวทิย ์คณะ
นิตศิาสตร ์
 

 

 

Class 11: 25 October 2021  
 

Learning from 

Practitioner: 

Addressing Social and 

Economic Issues by 

International 

Organizations 
เรยีนรู้จากผูป้ฏบิตัเิรือ่งการจดัการประเดน็ทางสงัคมโดย

องค์กรระหว่างประเทศ  
 

วตัถปุระสงค:์ นิสติเรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาท
ขององคก์รระหว่างประเทศ และการจดัการ
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งทางสงัคมและเศรษฐกจิโดย
การด าเนินงานขององคก์รระหว่างประเทศ 

เอกสารประกอบ:  
เอกสารจากวทิยากรพเิศษ  

 

 

 

วิทยากรพิเศษ: วทิยากรรบัเชญิจากส านกังานว่าดว้ยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC)  
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Class 12: 1 November 2021  
 

Social Policy 

Integration and 

Collaboration/ 

Networks  
นโยบายด้านสงัคมและความร่วมมอืแบบเครอืข่าย  
 

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเรยีนรูเ้กีย่วกบัการแกไ้ข 
ปรบัปรุง พฒันา ประเดน็ทางสงัคมโดยนโยบาย
ดา้นสาธารณสุข การศกึษา ประชากร 
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 2) นิสติเรยีนรู้
เกีย่วกบัการบูรณาการดา้นนโยบาย ผ่านกลไก
ความร่วมมอืแบบเครอืขา่ย 

 

เอกสารประกอบ:  
- มาตรการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแห่งชาต ิ

เรื่องสงัคมสงูอายุ 

- Governance networks in public 
administration and public policy – 
Koliba, Meek, & Zia (2011), p. 41-59 
 

กิจกรรมในชัน้เรียน: ออกแบบเครอืขา่ยการ

ใหบ้รกิารหรอืการจดัการประเดน็ปัญหา 

 

 

 

 

 

นับตัง้แต่ปี 2019 โรคระบาดจากไวรสัโคโรนา (COVID-19) ไดแ้พร่ระจายเกดิเป็นภาวะวกิฤตทิัว่โลก ท าใหบ้ทบาทของภาครฐัใน
การบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตเิป็นทีจ่บัตามองและน่าสนใจมากขึน้ 

 

Class 13: 8 November 2021   
 

Public Management during A 

Crisis  
การบรหิารจดัการสาธารณะในภาวะวกิฤต ิ

วตัถปุระสงค:์ 1) นิสติเขา้ใจความส าคญัของ
บทบาทการบรหิารจดัการของภาครฐัในภาวะ
วกิฤต ิ 2) นิสติเรยีนรูถ้งึประเดน็ส าคญัทีค่วร
ค านึงถงึและหลกัการทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิาร
จดัการของภาครฐัในภาวะวกิฤต ิ3) นิสติไดล้อง
ฝึกคดิในบทบาทของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีแ่กไ้ข
หรอืบรรเทาผลกระทบต่อสาธารณะในภาวะ
วกิฤต ิ
 

เอกสารประกอบ:  
- How Well Do They Manage a Crisis? 

The Government's Effectiveness During 
the COVID-19 Pandemic – Mizrahi et al. 
(2021) 

- Collaboration Amid Crisis: The 
Department of Defense During 
Hurricane Katrina  

- Crisis management in public 
administration: The three phases 
model for safety incidents – Tokakis et 
al. (2018) 

- Crisis management in case of 
functioning of public administration 
units – Kos & Hromadskyi (2017) 

 

กิจกรรมในชัน้เรียน: Case Study 

 

 

 

 

 

Class 14: 15 November 2021  

Topic of Students’ 

Interest 
Class 15: 22 November 2021   
 

Group Presentation  
นสิติน าเสนอผลงานกลุ่มทีท่ าร่วมกบัช ัน้เรยีนวชิานโยบายสาธารณะ  

 

 

ช ัน้เรยีนเก ีย่วกบัประเดน็ทีน่สิติสนใจ 

วตัถปุระสงค:์ นิสติไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
ประเดน็หรอืหวัขอ้ทีน่ิสติสนใจ โดยอาจารยม์ี
บทบาทเป็นผูอ้ านวยการเรยีนรูน้ัน้ 
เอกสารประกอบ และกิจกรรมในชัน้
เรียน: TBD 
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http://www.dop.go.th/download/knowledge/th1551432930-155_0.pdf
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13370
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13370
https://www.maxwell.syr.edu/parcc/eparcc/cases/2008_2_Case/
https://www.maxwell.syr.edu/parcc/eparcc/cases/2008_2_Case/
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