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ประมวลรายวิชา 
 

1. หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รหัสละชืไอ
รายวิชา 

2404324 นยบายสาธารณะ 

3. จ านวนหนวยกิต 3 หนวยกิต ภาคการศึกษาตຌน  ปการศึกษา 256ไ 
4. หຌองรียน  
     วันละวลา 

MS Teams ชืไอทีม 1/64ู2404324PUBLIC POLICY.Group  
https://teams.microsoft.com/l/team/แ้ัใaLIๆl็MZnYEiUyRใBmIHDmู
AzikPUlๆ้็็ffCPloHLเEแัไเthread.tacvโ/conversations?groupId=็dใ็เๆfc
ู็55ไูไใ่bูacaๆูใfaโdโใใff้่&tenantId=โ็แd5e็bูแใ5เูไb้ๆูab่ไู
5โdbdaไcfไเc 
วันพฤหัสบดี วลา แใ.00 – 16.00 น. 

5. ผูຌสอน อ. ดร. วงอร พัวพันสวัสดิ์ 
eูmail: vphuaphan@hotmail.com หຌอง 808/แ8 ตึก 3 ทร. 02ู218ู7236 

6. สังขปวิชา นวความคิดทัไวเป สภาพวดลຌอมของนยบายสาธารณะละกระบวนการก าหนด
นยบายสาธารณะของเทย หลักการละมาตรการชิงนยบายรูปบบตาง โ การออก
กฎระบียบละการควบคุมการขຌาด านินกิจการดยรัฐ การผอนคลายกฎระบียบหรือ
การควบคุม ละการปຂดสรีกลเกตลาด รวมทัๅงผลกระทบตาง โ 

7. พฤติกรรมทีไ
คาดหวัง 

1. นิสิตขຌา฿จกระบวนการก าหนดนยบายสาธารณะของเทย 
2. นิสิตมีนวทาง฿นการผลักดันประดในสาธารณะละออกบบนยบาย

สาธารณะ 
3. นิสิตสามารถวิคราะห์ละประมินนยบายสาธารณะเดຌอยางป็นระบบละมี

หลักการ 
4. นิสิตรูຌจักท างานป็นทีม 

8. วิธีการรียนการ
สอน 

การบรรยายชิงอภิปราย นຌนกิจกรรมกลุม ละการชวยกันอานชวยกันรียน 

9. งานทีไมอบหมาย
ละการประมินผล 

แ. งานดีไยว ไ ครัๅง   ไเ คะนน ิครัๅงละ แเ คะนนี 
        ิงานขียนตามทีไมอบหมาย ความยาวเมกิน แ หนຌาี 
โ. งานกลุม ไูๆ คน 
    โ.แ การมีสวนรวม฿นชัๅนรยีน         แเ คะนน 
    โ.โ บทความวิคราะห์นยบาย      ไ5 คะนน  
         ิความยาว โเูโ5 หนຌา รวมรายการอຌางอิงี 
                      ราง ิ5ู่ หนຌาี            10 คะนน ิสงวันทีไ โ่ ต.ค. ๆไี 
   การน าสนอ         5 คะนน ิวันทีไ แ่ & โ5 พ.ย. ๆไี 
   บทความฉบับสมบูรณ์    ใเ คะนน ิสงวันทีไ ้ ธ.ค. ๆไี 
    โ.ใ คะนนความรวมมือจากพืไอน฿นกลุม 5 คะนน 
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10. รายละอียดก าหนดการสอน 

 

ครัๅงทีไ หัวขຌอ หนังสือละอกสารอานประกอบ 
ิทีไมีครืไองหมาย * คือ ตຌองอานกอนขຌารยีนี 

แ 
5 ส.ค. ๆ4 

นะน ารายวิชา  
ก าหนดสงรายชืไอกลุม 18 ส.ค. ทีไ 
vphuaphan@hotmail.com 
& apichaya.chn@gmail.com 

 

โ 
19 ส.ค. ๆ4 

อะเรคือนยบายสาธารณะ?: 
ผลประยชน์สาธารณะ ละ
ปัญหาสมบัติสวนรวม  
 
ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจของ
นยบาย/สิไงทีไตຌองค านึงถึงมืไอ
ก าหนดนยบาย 5 ประการ 

ึ Public Interest & Commons Problems ิโ หนຌาี 
Stone, D. A. ิโเแโี. Policy Paradox 
ึ ิVDOี สฤณี อาชวานันทกุล ิ2564ี นยบายสาธารณะกับ
รัฐธรรมนูญ 2560 
https://www.youtube.com/watch?v=JLnadQ็ADvg 
ิVDOี ปัญหาสมบัติสวนรวม ิCommons Problemsี 
https://www.youtube.com/watch?v=WYA1y405JW0 
ิVDOี สินคຌาสาธารณะ ิPublic goodsี 
https://www.youtube.com/watch?v=E1v5eRs0_fw 

ใ 
โ6 ส.ค. ๆ4 

 

กระบวนการก าหนดนยบาย
สาธารณะของเทย 
 
มอบหมายงานดีไยว #1  
สงภาย฿นวันทีไ แ ก.ย. 64 ทีไ 
apichaya.chn@gmail.com 

* รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ิโ5ไ6ี บททีไ แุโุ4ู7 

ึ Ilaw ิ2562ี ขัๅนตอนออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ โ5ๆเ. 
https://www.ilaw.or.th/node/5343 
Ilaw ิโ5ๆเี รัฐธรรมนูญ โ5ๆเ ฿หຌรามีสวนรวมรืไองอะเรเดຌ
บຌาง. https://ilaw.or.th/node/ไๆ้็ 
Ilaw ิโ555ี ตຌนทาง "การมีสวนรวม": ประสบการณ์จากหຌอง
ประชุมรางพ.ร.บ.การขຌาชืไอฯ. 
https://ilaw.or.th/node/แๆๆใ 

ไ 
2 ก.ย. ๆ4 

การจัดท ากฎหมายของฝຆาย
บริหาร: จากนยบายสาธารณะสู
บทบังคับ 
วิทยากร ดร. ปรางทิพย์ ระบียบ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

5 
9 ก.ย. ๆ4 

การนิยามปัญหาละการขຌาสู
วาระนยบาย 

ึ ิVDOี Multiple streams ิKingdon, 2003ี 
https://www.youtube.com/watch?v=lRrurBEVk3o 
Stone ิ1989ี Causal stories and the formation of 
policy agendas. Political Science Quarterly, 104ิ2ี, 
pp. 281ู300. 
Knill, C. & Tosun, J. ิโเแโี Chapter 5 

ๆ 
แ6 ก.ย. ๆ4 

ครืไองมือชิงนยบาย: นยบาย
สาธารณะมีรูปบบอะเรบຌาง ิ1ี 

* ทศพร ศิริสัมพันธ์ ิโ55้ี 
Stone ิ2012ี Part IV Chapter 12ู16 ิIncentives, 
rules, facts, rights, powerี 

็ 
โ3 ก.ย. ๆ4 

ครืไองมือชิงนยบาย: นยบาย
สาธารณะมีรูปบบอะเรบຌาง ิ2ี 

ึ อภิชาติ สถิตนิรามัย ิมปป.ี 
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ครัๅงทีไ หัวขຌอ หนังสือละอกสารอานประกอบ 
ิทีไมีครืไองหมาย * คือ ตຌองอานกอนขຌารยีนี 

มอบหมายงานดีไยว #2  
สงภาย฿นวันทีไ 30 ก.ย. 64 ทีไ 
apichaya.chn@gmail.com 

่ 
30 ก.ย. ๆไ 

งดรียน ิชวงสอบกลางภาคี 

้ 
7 ต.ค. ๆ4 

 น ว ท า ง ก า ร วิ  ค ร า ะ ห์  ล ะ
ประมินผลนยบายบืๅองตຌน ิ1ี: 
การท า RIA การประมินตຌนทุน 
ประยชน์ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
 

* สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนา ิTDRIี ิโ55็ี บทสรุป
ส าหรับผูຌบริหารละบททีไ โ 
ึ วงอร พัวพันสวัสดิ์ ิ2564ี ิรางพรบ.การศึกษาหงชาติ...: 
ทางลือกนยบาย฿หมทีไยกวานยบายดิมี 
https://www.theแเแ.world/critiqueูonูnewู
nationalูeducationูactูdraft 
Tangpanitan Manjaiwong ิโเแ้ี พืไอลกกับมาตรการ 
ชิมชຌอป฿ชຌ ราสูญสียอะเรเปบຌาง คุยกับ อ.ภาวิน ศิริ
ประภานุกูล https://thematter.co/social/แเเเูbahtู
withูpawin/่็ใ็ๆ 

10 
14 ต.ค. ๆ4 

นวทางการวิคราะห์ละ
ประมินผลนยบายบืๅองตຌน ิ2ี: 
ผลลัพธ์ละ ประสิทธิผลของ
นยบาย 
 
Workshop กลุม ระบุปງาหมาย
ของนยบายทีไลือกวิคราะห์ 
ประมินความหมาะสมของ
ปງาหมาย ละคิดวาตัวชีๅวัด
ความส ารใจควรจะมีอะเรบຌาง 

ึ National Collaborating Centre for Health Public 
Policy ิQuebec, Canadaี ิ2012, Septemberี. A 
Framework for analyzing public policies: Practical 
guide 
http://www.ncchpp.ca/docs/Guide_framework_anal
yzing_policies_En.pdf 
ยุทธนา ศรษฐปรามทย ์ิโเแ้ี ผลของมาตรการชิมชຌอป฿ชຌ 
ตอการกระตุຌนศรษฐกิจมหภาค 
https://www.posttoday.com/financeู
stock/columnist/605385 
ชลธร วงศ์รัศมี ิ2018ี มืไอปลาเทยมาจากขมร ละเฟฟງา
มาจากลาว: นณณ์ ผาณิตวงศ์ 
https://www.theแเแ.world/non_panitwong_intervie
w/?fbclid=IwARใlaAjJN็ynlijแู
แ็DGuRZbzๆe้TCI้jCBVใoแIk็KhR้้nBaKESPเ็Pc 

11 
21 ต.ค. ๆ4 

กระบวนการน านยบายเปปฏิบัติ 
 
Workshop กลุม พิจารณา
กระบวนการน านยบายเปปฏิบัติ
ของนยบายทีไลือกวิคราะห์ 
รวมทัๅงทรัพยากร วามีประดใน
ปัญหาอะเรบຌาง 

ึ ศุภชัย จริญวงศ์ ิ2544ี บททีไ 5 
ึ ภาวิณี ชวยประคอง ิ2563ี เดຌอยางกใตຌองสียอยาง: ภาระ
จากการขຌาถึงบริการ฿นการลงทะบียนครงการราชนะ
ส าหรับประชาชนทีไเมมีสมาร์ทฟน 
สุรพันธ์ ธีระสัจจานนท์ ิโ5ๆใี การศึกษาการด านินนยบาย
ครงการชิม ชใอป ฿ชຌ ฿นประทศเทย
file:///C:/Users/HPๆเเGโ/Downloads/แๆใ็ู
ArticleัโเTextู555ู้โูแเูโเโเแเแ5ัโเิแี.pdf 
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ครัๅงทีไ หัวขຌอ หนังสือละอกสารอานประกอบ 
ิทีไมีครืไองหมาย * คือ ตຌองอานกอนขຌารยีนี 

แโ 
โ8 ต.ค. ๆ4 

ครงสรຌางศรษฐกิจการมือง฿น
ระบบทุนนิยม 
 
* นสิิตสงรางบทความวิคราะห์
นยบาย ป็นเฟล์ Word ทีไ 
vphuaphan@hotmail.com  
 
มอบหมายงานดีไยว #3  
สงภาย฿นวันทีไ ใ พ.ย. 64 ทีไ 
apichaya.chn@gmail.com 

ึ วารูฟากิส ิโ56โี ทัๅงลม 
ึ ประจักษ์ กຌองกีรติ ละ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ิโ5ๆแี 
ระบอบประยุทธ์ 
บຍงค์ งามอรุณชติ ิ2564ี ประทศเทย฿นกับดักทคนลยี
ปานกลาง: มืไอนรกป็นของราละสวรรค์ป็นของคนอืไน 
https://www.the101.world/middleูtechูtrap/ 
กุลลดา กษบุญชู มีๅด ิโ549ี รัฐเทย฿นกระสลกาภิวัตน์. 

แใ 
4 พ.ย. ๆ4 

นยบายสาธารณะ฿นฐานะการ
ออกบบสถาบัน฿นระบบทุนนิยม 
วิทยากร ดร. วีระยุทธ  
กาญจน์ชูฉัตร ิGRIPSี 

VDO: The Importance of Institutions 
https://www.youtube.com/watch?v=CqQDhqFygAc 
 

14 
แ1 พ.ย. ๆ4 

Tutorial ยกกลุม  

15 
18 พ.ย. 64 

น าสนอการวิคราะห์นยบาย  
กลุมละ 15 นาที 

 

แ6 
โ5 พ.ย. ๆ4 

น าสนอการวิคราะห์นยบาย 
กลุมละ 15 นาที 
มอบหมายงานดีไยว #4 
สงภาย฿นวันทีไ 2 ธ.ค. 64 ทีไ 
apichaya.chn@gmail.com 

 

9 ธ.ค. 64 นิสิตสงบทความฉบับสมบูรณ์ป็นเฟล์ PDF ทีไ vphuaphan@hotmail.com ละ 
apichaya.chn@gmail.com  

ึหนังสือละอกสารประกอบอยู฿น Blackboard 
 
หนังสืออานประกอบ 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ิโ55้ี. ครืไองมือชิงนยบาย฿นการบริหารกิจการบຌานมือง. อกสารประกอบการสอน. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปกปງอง จันวิทย์ ิโ55ไ, กุมภาพันธ์ี. รายงานฉบับสมบูรณ์ลมทีไ โ รืไอง การวิคราะห์กฎหมายวาดຌวยหลัก

ศรษฐศาสตร์: นวคิดละวรรณกรรมปริทัศน์. กรุงทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ิบททีไ 
โี 

ประจักษ์ กຌองกีรติ ละ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร. ิโ5ๆแี. ระบอบประยุทธ์: การสรຌางรัฐทหารละทุนนิยมบบ
ชวงชัๅน. ฟ้าเดียวกัน, 1โิๆี, ็ูไแ. 

ภาวิณี ชวยประคอง. ิ โ5ๆใี. เดຌอยางกใตຌองสียอยาง: ภาระจากการขຌาถึงบริการ฿นการลงทะบียนครงการรา
ชนะส าหรับประชาชนทีไเมมีสมาร์ทฟน. บทความน าสนอ฿นการประชุมวิชาการระดับชาติครีอขาย
วิจัยดຌานรัฐศาสตร์ละรัฐประศาสนศาสตร์ ครัๅงทีไ 5ุ ้ มษายน โ5ๆใุ มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
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รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. ิโ5ไๆี. กระบวนการก าหนดนยบายเศรษฐกิจ฿นประเทศเทย: บทวิเคราะห์เชิง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. โไ75 – โ5ใ0. กรุงทพฯ: ส านักพิมพ์คบเฟ. 

วารูฟากิส, วาย. ิโ5ๆโี. คุยกับลูกสาวเรื่องเศรษฐกิจ: ประวัติศาสตร์ย่อของทุนนิยม [Talking to My 
Daughter about the Economy: A Brief History of Capitalism] ิพิษณุ พรหมจรรยา, ผูຌปลี. 
ชียง฿หม: ส านักพิมพ์ซิลค์วอร์ม ิตຌนฉบับพิมพ์ป ค.ศ. โเแ็ี 

สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนา ิTDRIี ิโ55็ี. ครงการวิจัย รืไอง การวิคราะห์ผลกระทบ฿นการออกกฎหมาย 
ิRegulatory Impact Analysisี [อกสาร PDF]. ขຌาถึงจาก https://tdri.or.th/wpู
content/uploads/โเแ5/เไ/riaูfinal.pdf 

ศุภชัย จริญวงศ์. ิ2544ี. ถอดรหัสการพัฒนา. สถาบันพัฒนาการมือง: กรุงทพฯ. ิภาค 5ี 
อภิชาติ สถิตนิรามัย ิมปป.ี. รัฐ ชุมชน ละตลาดกับการจัดสรรทรัพยากร฿นระบบทุนนิยม. 
National Collaborating Centre for Health Public Policy ิQuebec, Canadaี ิ2012, Septemberี. A 

Framework for analyzing public policies: Practical guide [PDF file], Retrieved from 
http://www.ncchpp.ca/docs/Guide_framework_analyzing_policies_En.pdf 

Stone, D. A. ิ 2012ี. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making ิ 3rd ed.ี. N.Y. & London: 
W.W. Norton & Company. 

 

หนังสือนะน าพิไมติม 
กุลลดา กษบุญชู มีๅด. ิ2551ี. รัฐเทย฿นกระสลกาภิวัตน์. วารสารสังคมศาสตร์, 39ิ1ี, 1ู32. 
เกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์. ิโ5ใใี. ทฤษฎีความลຌมหลวของภาครัฐ. ฿น เกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ ิบก.ี, รวม

บทความศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ิหนຌา แูโ5ี. คณะศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปຂยะพงษ์ บุษบงก์. ิโ5ๆแี. ถอดรหัสนยบายสาธารณะละการวางผน: ครืไองมือวิคราะห์ส าหรับศตวรรษทีไ 

โแ. ครงการผลิตต าราฯ วิทยาลัยการมืองการปกครอง: มหาสารคาม. 
พัชรี สิรรส. ิ2556ี. พลวัตนยบายสาธารณะ: จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน. กรุงทพฯ: ส านักพิมพ์คบเฟ. 
ธลอร์ุ อาร์. อช.ุ ละซัสเตน์ุ ซี. อาร์. ิ2560ี. สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม ฉบับปรับปรุง [Nudge: 

Improving decision about health, wealth and happiness] ินรา สุภัครจน์ ผูຌปลี. กรุงทพฯ: 
วีลิร์น. 

Kingdon, J. W. ิ2003ี. Agendas, alternatives and public policies ิ2nd ed.ี. New York: Longman. 
Knill, C. & Tosun, J. ิโเแโี. Public Policy: A New Introduction. Palgrave Macmillan: Basingstoke. 
Sabatier, P. A. & Weible, C. W. ิEds.ี. ิ2014ี. Theories of policy process ิ3rd ed.ี. Colorado: 

Westview Press. 
Salamon, L. M. ิ2011ี. The new governance and the tools of public action: An introduction. 

Fordham Urban Law Journal, 28ิ5ี, 1611ู1674. 
Stone, D. ิ1989ี. Causal stories and the formation of policy agendas. Political Science 

Quarterly, 104ิ2ี, pp. 281ู300. 
 
VDO นะน า  
• Policy cycle / Stages model https://www.youtube.com/watch?v=ipm5BkแเFio 
• Multiple streams https://www.youtube.com/watch?v=lRrurBEVkใ 
• Advocacy Coalition Framework https://www.youtube.com/watch?v=vAzAzpprBbs 

• สฤณี อาชวานันทกุล ิ2564ี นยบายสาธารณะกับรัฐธรรมนูญ 2560 
https://www.youtube.com/watch?v=JLnadQ็ADvg 



6 
 

• ปัญหาสมบัติสวนรวม ิCommons Problemsี 
https://www.youtube.com/watch?v=WYA1y405JW0 

• สินคຌาสาธารณะ ิPublic goodsี https://www.youtube.com/watch?v=E1v5eRs0_fw 
 
วใบเซต์นะน า 
ตัวบทกฎหมาย 
• ราชกิจจานุบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp 

บทความทางวิชาการ, วิทยานิพนธ์ 
• Google Scholar: https://scholar.google.co.th/scholar 

บทความออนเลน์ 
• The Momentum https://themomentum.co/ 
• The 101.World https://www.the101.world/ 
• Thai Publica https://thaipublica.org/ 
• ประชาเท https://prachatai.com/ 
• ศูนย์ขຌอมูล & ขาวสืบสวนพืไอสิทธิพลมือง ิTCIJี: https://www.tcijthai.com/news/ 

ขาวหนังสือพิมพ์ 

 ฐานขຌอมูลคลิปขาวหนังสือพิมพ์ iq news clip: http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx 
 

กณฑ์การ฿หຌคะนน 
1. งานดีไยว ดูทีไ 1ี ตอบตรงค าถาม มีความคิดรวบยอดหรือขຌอตຌยຌงทีไชัดจน โี มีการขยายความขຌอ

ตຌยຌงอยางพียงพอ ใี มีครงสรຌางการขียนทีไชัดจน ป็นระบบ ไี สะทຌอนความขຌา฿จตอนืๅอหา 
2. รางบทความวิคราะห์นยบาย ดูทีไ แี มีบทน าทีไระบุค าถามทีไตຌองการตอบละมีขຌอตຌยຌงหรือ

ความคิดรวบยอด ิargumentี พรຌอมทัๅงรายละอียดสนับสนุนขຌอตຌยຌง โี มีนวทางการบงหัวขຌอทีไ
หมาะสม ใี มีขຌอมูลภาพรวมของนยบายทีไพียงพอ ไี มีรายการอกสารคຌนควຌาทีไหลากหลาย 
ครอบคลุม 

3. บทความวิคราะห์นยบาย ดูทีไ 1ี การน าสนอ ิ5 คะนนี 2ี ระดับความขຌา฿จปัญหา ปງาหมาย ละ
การมืองของนยบาย 3ี การพิจารณาทางลือก ตຌนทุน ผลประยชน์ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย หรือการ
ประยุกต์฿ชຌนวคิดทฤษฎี฿ดทฤษฏีหนึไงอยางป็นระบบ 4ี ความพรຌอม฿นการตีพิมพ์ป็นบทความ
วารสาร ิตຌองมีขຌอตຌยຌง/สมมติฐานละการพิสูจน์ขຌอตຌยຌงอยางป็นระบบ มีหลักฐานสนับสนุนขຌอ
ตຌยຌงทีไนาชืไอถือ นืๅอหาบทความป็นการตอยอดความขຌา฿จ฿นวงวิชาการกีไยวกับนยบายทีไศึกษาี 

 
หมายหตุ 
ึ งานดีไยวทัๅง ไ ครัๅง ฿หຌท าลง฿นเฟล์ Word ดย฿หຌตัๅงชืไอเฟล์วา ลขประจ าตัวนิสิต_ชืไอ นามสกุล_งานครัๅงทีไ
.. ชน ๆโ่โเแๆ่โไ_ดวงพร สมบูรณ์_งานครัๅงทีไแ พิมพ์ชืไอูนามสกุลละลขประจ าตัวหัวกระดาษ 
ิHeaderี  ละสงทางอีมล์ทีไ apichaya.chn@gmail.com นิสิตทีไสงงานหลังวันทีไก าหนดสงจะพิจารณาหัก
คะนนป็นกรณี โ เป 
 
ึึ งานขียนทุกชิๅน฿หຌ฿ชຌฟอนต์ Angsana New หรือ Cordia New ขนาด แไ วຌนระยะระหวางบรรทัด แ.แ5 
ละ฿สลขหนຌาทุกครัๅง 
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