
แนวทางและเทคนิคการเขียนหัวขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร 
 

                         วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
 หัวขอวิทยานพินธเปนจดุเร่ิมตนท่ีสําคัญของการทําวิทยานิพนธ และเทาท่ีผานมา เอกสารท่ีนําเสนอ
แนวทางและเทคนิคการเขียนหัวขอวิทยานิพนธไมมี หรือมีนอยมาก อีกท้ังการเขียนหัวขอวิทยานิพนธก็ไมมี
แนวทางหรือวธีิการท่ีตายตัว อาจผันแปรไปตามแบบ (format) ของแตละสถาบันการศึกษา คณะหรือสาขาวิชา 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธ เม่ือเปนเชนนี้ เพื่อใหการเขียนหวัขอวทิยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร  
(รปศ.) หรือการบริหารภาครัฐท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีทิศทางท่ีชัดเจน ถูกหลักวิชาการ ครอบคลุม
สาระสําคัญของวิทยานพินธ รวมท้ังมีสวนสําคัญทําใหวิทยานิพนธนาสนใจ นาอาน ทันสมัย และมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ ผูเขียนจึงขอนาํเสนอ “แนวทางและเทคนิคการเขียนหวัขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร” นี้ 
พรอมตัวอยางการเขียนหัวขอวิทยานพินธดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 40 หัวขอ เพื่อใชเปนแนวทาง
พื้นฐานสําหรับการเขียนหัวขอวิทยานพินธ โดยนักศึกษาหรือผูสนใจอาจนําไปปรับใชตามความเหมาะสม หรือ
แกไขเพิม่เติมตามสะดวก นอกจากนี้ ยังอาจนําไปปรับใชในการเขียนหัวของานวิจยัตาง ๆ ไดดวย 
 หัวขอวิทยานพินธควรประกอบดวย 5 สวน (โปรดดูตารางขางลางประกอบ) ไดแก  
  (1) ลักษณะของการศึกษา  เพื่อใหเหน็ลักษณะของการศึกษาท่ีชัดเจนอาจใชคําวา การพัฒนา 
การเสริมสราง การเพิ่ม การสงเสริม การวิเคราะห การประเมินผล ความพรอม หรือการเปรียบเทียบ เปนตน โดย
เลือกใชคําใดคําหนึ่งเพยีงคําเดียว 
  (2) ลักษณะหรือระดับการบริหารท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) อาจใชคําวา ขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ ความพรอม หรือความเปนไปได เปนตน โดยเลือกใชคําใดคําหนึ่ง 
  (3) ลักษณะท่ีแสดงถึงคณะ/สาขาวิชาท่ีศึกษาหรือรับปริญญา (ในท่ีนี้คอื รปศ.) เปนส่ิงสําคัญ
และจําเปนยิ่งท่ีนักศึกษาจะตองระบุไวดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรใชคําวา การบริหาร การจัดการ และการ
บริหารจัดการ เปนตน โดยเลือกใชคําใดคําหนึ่ง (โปรดดูเหตุผล 2 ประการขางลาง) 
  (4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ รปศ. หรือการบริหารภาครัฐ (ไมมีก็ได) เปนการระบุดานยอยของรัฐ
ประศาสนศาสตร หรือการบริหารภาครัฐท่ีเจาะลึกหรือดานท่ีผูศึกษาใหความสนใจเปนพิเศษไวในวิทยานิพนธ 
โดยอาจใชคําวา ดานนโยบาย อํานาจหนาท่ี ดานจริยธรรม ดานการวางแผน ดานทรัพยากรมนษุย ดานการ
ประสานงาน ดานการประเมินผล ดานงบประมาณ ดานการประชาสัมพันธ ดานขอมูลขาวสาร ตลอดจนดาน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน เหลานี้เปนตน โดยเลือกดานใดดานหน่ึง 
  (5) หนวยงานของรัฐ/โครงการภาครัฐ เปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งท่ีนักศึกษาจะตองระบุ
หนวยงานหรือโครงการท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาไวดวยเสมอ ซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมไปถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแบงเปน หนึ่ง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ สอง องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนตัวอยางโครงการภาครัฐ เชน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนตน 
 ท้ัง 5 สวนนี้ นกัศึกษาจะตองเขียนดวยคําเช่ือมประโยค และเม่ือเขียนแลวจะตองมีความสอดคลองและ
กลมกลืนกัน หากเขียนไดครบท้ัง 5 สวน ก็จะทําใหหัวขอวทิยานพินธครอบคลุม ชัดเจน และเปนวชิาการมาก
ข้ึน โดยสวนท่ี (1) (3) และ (5) เปนสวนท่ีสําคัญ จําเปน และไมอาจขาดได ขณะท่ีสวนท่ี (2) และ (4) อาจไมมีก็
ได (โปรดดูตารางขางลาง)  
 มีเหตุผลท่ีสําคัญ 2 ประการท่ีแสดงถึงความสําคัญและความจําเปนยิ่งท่ีหวัขอวิทยานิพนธดานรัฐ
ประศาสนศาสตร หรือดานการบริหารภาครัฐ ควรจะตองมีสวนท่ี (3) ลักษณะท่ีแสดงถึงคณะ/สาขาวิชาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (ซ่ึงในท่ีนี้คือ รปศ.) โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําวา การบริหาร (administration) การจัดการ 

(management) หรือการบริหารจัดการ (management administration)1 คําใดคําหนึ่งรวมอยูดวยเสมอ เหตุผลท้ัง 2 
ประการ มีดังนี้ 
   ประการแรก นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธกาํลังศึกษาและรับปริญญาดานรัฐประศาสนศาสตร เม่ือ
เปนเชนนี้ หวัขอวิทยานพินธ รวมตลอดท้ังในการเขียนวทิยานิพนธท้ังฉบับจึงควรระบุคําวา การบริหาร การ
จัดการ หรือการบริหารจัดการดวย แตถาหากไมมีคําดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอวิทยานิพนธก็อาจทําใหผูอาน
เขาใจผิดวา เปนวิทยานิพนธของคณะอ่ืนหรือสาขาอ่ืนท่ีไมใชรัฐประศาสนศาสตร และ  
  อีกประการหนึ่ง “หัวขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร” และ “วัตถุประสงคการวิจยั” ท่ี
กําหนดไวในวทิยานิพนธตองสอดคลองกัน กลาวคือ ในการกําหนด “วัตถุประสงคของการวิจยั” ซ่ึงเปนหัวใจ
ของการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองกําหนดใหสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธท่ีเนนดานรัฐประศาสน
ศาสตร หรือมีคําวา การบริหาร การจัดการ หรือการบริหารจัดการคําใดคําหนึ่งดวยเสมอ ไมเพียงเทานั้น ในการ
กําหนด “กรอบแนวคิดของการวิจยั” ท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกลุมหรือการวเิคราะหในวิทยานิพนธ
จะตองเกี่ยวของ สอดคลอง หรือเนนดานรัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหาร การจัดการ หรือการบริหาร
จัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐดวย  

                                                        

 1คําวา “การบริหารจัดการ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา management administration ไดใชอยูในตางประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา โดยนําไปใชทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมทั้งในวงการการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย ในหนวยงานของรัฐ และในหนวยงานของเอกชน โปรดดูรายละเอียดใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการ 
และการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2555), หนา 30-31; สําหรับประเทศ
ไทย ไดนําคําวา การบริหารจัดการ มาใชกันอยางตอเน่ืองและแพรหลายทั้งในหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานของเอกชน
เน่ืองจากเปนคําที่ทันสมัย ใชกันอยางแพรหลาย และสอดคลองกับสภาพปจจุบันของประเทศ  
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 สําหรับตัวอยาง “หนวยงานของรัฐ” ซ่ึงรวมท้ังหนวยงานในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง สํานักงานจังหวัด สํานกังานท่ีดนิอําเภอ 
สํานักงานเกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร องคกรตามรัฐธรรมนูญ ศาลตาง ๆ เชน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง สวนของตัวอยางโครงการภาครัฐ เชน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปนตน หากไมนําหนวยงานของรัฐหรือโครงการภาครัฐมา
เขียนไวอยางชัดเจนดวย ก็ไมถือวาเปนการเขียนหวัขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร 
 เปนท่ีนาสังเกตวา ในหวัขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตรอาจระบุหรือเขียน “กรอบแนวคิดของ
การวิจยั” ท่ีนํามาใชเปนแนวทางสําหรับการจัดกลุมหรือการวิเคราะหในวิทยานิพนธไวดวยก็ได โดยอาจใส
กรอบแนวคิดไวทายสุดตอจากสวนท่ี (5) หนวยงานของรัฐ/โครงการภาครัฐ หรือถาหากไมตองการใหหวัขอ
วิทยานิพนธยาวจนเกินไป อาจไมใสกรอบแนวคิดไวกไ็ด ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม กรอบแนวคิดของการวิจยั
นั้น เปนสวนสําคัญท่ีชวยทําใหวิทยานพินธเปนระบบ มีทิศทาง เปนวิชาการ และไดรับการยอมรับมากข้ึน 
สําหรับตัวอยางกรอบแนวคิดของการวิจยั หรืออาจเรียกวา “แนวทาง” ก็ได เชน กรอบแนวคิดหรือแนวทางการ
บริหารราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (Provincial Integrated Administration), แนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี(Good Governance), แนวทางการบริหารคุณธรรม (Morality), แนวทางทศพิธราชธรรม (Ten 
Perfections), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (Sufficiency Economy Philosophy), แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองของหนวยงาน (Performance Agreement of Agency), แนวทางองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization), แนวทางการจดัการความรู (Knowledge Management), แนวทางบัลลานด สกอรการด (Balanced 
Scorecard) หรือเรียกวา แนวทางการบริหารจัดการหนวยงานแบบสมดุล, กรอบแนวคิดหรือแนวทางโพสคอรบ 
(POSDCoRB), กรอบแนวคิดหรือแนวทางแพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB), กรอบแนวคิดหรือแนวทาง 
11M, และแนวทางเบนชมาคก่ิง (Benchmarking) หรือเรียกวา แนวทางการบริหารจัดการดวยการเปรียบเทียบ 
เหลาเปนตน ดงัแสดงไวในตารางขางลางนี้ 
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ตาราง การเขียนหัวขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารภาครัฐท่ีประกอบดวย 5 สวน และ

ตัวอยาง จํานวน 40 หัวขอ2 

(1) ลักษณะของ
การศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
- การพัฒนา 
- การเสริมสราง 
- การเพิ่ม 
- การสงเสริม 
- การวิเคราะห 
- การ 
  ประเมินผล 
- ความพรอม 
- การ 
  เปรียบเทียบ 
  เปนตน (โดย 
  เลือกคําใดคํา 
  หนึ่ง) 
 

- ขีดความสามารถ 
- ประสิทธิภาพ 
- ศักยภาพ 
- ความพรอม 
- ความเปนไปได 
  เปนตน (โดย 
  เลือกคําใดคํา 
  หนึ่ง) 

- การบริหาร  
   (administration)  
- การจัดการ  
   (management)   
- การบริหารจดัการ  
   (management  
   administration) 
   เปนตน (โดยเลือกคํา 
  ใดคําหนึง่ ในท่ีนี ้
   เลือกใชคําวา  
   “การบริหารจัดการ”  
   เพราะทันสมัย ใชกนั 
   อยางกวางขวาง และ 
   สอดคลองกับ 
   สถานการณ) 

- ดานนโยบาย 
- อํานาจหนาท่ี 
- ดานจริยธรรม 
- ดานการวางแผน 
- ดานการจัดองคการ 
- ดานทรัพยากรมนุษย 
- ดานการประสานงาน 
- ดานการประเมินผล 
- ดานงบประมาณ 
- ดานการประชาสัมพันธ 
- ดานขอมูลขาวสาร 
- ดานการใหบริการ 
  ประชาชน  
- ดานภาวะผูนาํ เปนตน  
   (โดยเลือกดานใดดาน 
   หนึ่ง) 

- หนวยงานของ
รัฐในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และ
สวนทองถ่ิน  
- องคกรตาม 
  รัฐธรรมนูญ ซ่ึง  
  แบงเปน องคกร 
  อิสระตาม  
  รัฐธรรมนูญ เชน  
  กกต.และองคกร 
  อ่ืนตาม 
  รัฐธรรมนูญ เชน  
  องคกรอัยการ 
- โครงการภาครัฐ  
  เชน โครงการ 
  อันเนื่องมาจาก 
  พระราชดําริ  
  เปนตน 

ตัวอยางการเขยีนหัวขอวิทยานิพนธดานรัฐประศาสนศาสตร หรือการบริหารภาครัฐ จํานวน 40 หัวขอ 

1. การพัฒนา       ขีดความสามารถ   ในการบริหารจัดการ  ดานการประชาสัมพันธ ของ
กรุงเทพมหานคร 

                                                        

 
2นําตัวอยางมาจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ และรายงาน 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2553), หนา 97-106; และ วิทยานิพนธดานการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 105 เร่ือง ที่ระลึกงานเกษียณอายุการทําวิทยานิพนธของคณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย อุดร ตันติ
สุนทร อาจารย พลเอกศิรินทร ธูปกลํ่า และรองศาสตราจารย ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 8 กันยายน 2555 (ไมปรากฏสถานที่ และ
สํานักพิมพ).  



 5 

 (1) ลักษณะ
ของการศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
2. การพัฒนา ขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ

(หรือการบริหาร หรือ
การจัดการ ในท่ีนี้
เลือกใชคําวา การ
บริหารจัดการ)   

ดานการใหบริการ
ประชาชน 

ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริใน
จังหวดัเชียงใหม 
(หรือของโครงการ 
30 บาทรักษาทุก
โรคของกระทรวง
สาธารณสุขใน
จังหวดั
นครสวรรค) 

3. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ดานภาวะผูนํา ขององคการ
บริหารสวน
จังหวดัสระแกว 

4. การพัฒนา ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ - ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมตาม
แนวทางหรือ
กรอบแนวคิด 
11M 

5. การพัฒนา - การบริหารจัดการ - ของสํานักงาน
เลขานุการ
รัฐมนตรีกระทรวง 
กลาโหม 

6. การพัฒนา - การบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมใน
การวางแผน 

ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

7. การพัฒนา - การบริหารจัดการ ดานทรัพยากรมนุษย ของเทศบาล
เมืองเบตง จังหวัด
ยะลา ตามแนวทาง
คุณธรรม 
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(1) ลักษณะของ
การศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
8. การพัฒนา - การบริหารจัดการ ดานการอํานวยความ

สะดวกและการ
ใหบริการประชาชน 

ของสํานักงาน
ประจําศาลจังหวัด
หนองคาย 

9. การพัฒนา - การบริหารจัดการเพ่ือ
แกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีราชพัสดุ 

- ของกรมธนารักษ 

10. การพัฒนา - การบริหารจัดการท่ี
ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

- ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวน 
สุนันทาตาม
แนวทางองคการ
แหงการเรียนรู 
(Learning 
Organization)  

11. การพัฒนา - การบริหารจัดการเพ่ือ
ใหบริการประชาชน 

- ของสํานักงาน
อัยการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

12. การพัฒนา - การบริหารจัดการท่ี
สนับสนุนสวสัดิการ
ผูตองขัง 

- ของเรือนจํากลาง
บางขวางตามแนว 
ทางหรือกรอบ
แนวคิด PAMS-
POSDCoRB  

13. การพัฒนา - การบริหารจัดการ - ของจังหวดั
นราธิวาสตามแนว
ทางการบริหาร
ราชการจังหวดั
แบบบูรณาการ 

14. การพัฒนา - การบริหารจัดการเพ่ือ
แกไขปญหาการบุกรุก
ท่ีราชพัสดุ 

- ของกรมธนารักษ
ในจังหวดั
นครนายก 
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 (1) ลักษณะ
ของการศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
15. การพัฒนา
ความพรอม 

- ในการบริหารจัดการ - ของกรุงเทพ 
มหานครตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16. การพัฒนา
และแนวโนม 

- การบริหารจัดการ  ดานการใหบริการขอมูล
ขาวสาร 

ของเมืองพัทยา   

17. การ
เสริมสราง 

- การบริหารจัดการ ดานทรัพยากรมนุษย ของสํานักปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร 

18. การ
เสริมสราง 

- การบริหารจัดการเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถ 

- ของพนักงาน
เจาหนาท่ี
สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง 

19. การ
เสริมสราง 
(หรือการเพิ่ม) 

ขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ
เพื่อการสืบสวน
สอบสวน 

- ของกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 9 

20. การ
เสริมสราง 
(หรือการเพิ่ม) 

ขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการ ดานขอมูลขาวสาร ของกรม 
วิทยาศาสตร
การแพทย 

21. การ
เสริมสราง 
(หรือการเพิ่ม) 

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ดานการประสานงาน ของกองบัญชาการ
ผสมพลเรือน 
ตํารวจ ทหาร ใน
จังหวดัชายแดน
ภาคใต 

22. การ
เสริมสราง 
(หรือการเพิ่ม) 

ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ - ของกองทัพเรือใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 
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(1) ลักษณะของ
การศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
23. การ
เสริมสราง 
(หรือการเพิ่ม) 

ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตาม
แนวทางการ
จัดการความรู 

24. การสงเสริม - การบริหารจัดการ ดานสวัสดิการ ของกองบัญชาการ
กองทัพไทยตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

25. การ
วิเคราะห 

- การบริหารจัดการดวย
ระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส 

- ของกรมศุลกากร 

26. การ
วิเคราะห 

- การบริหารจัดการ ดานขอมูลขาวสาร (หรือ
ดานการอํานวยความ
สะดวกและการ
ใหบริการประชาชน) 

ขององคการ
บริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ใน
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม   

27. การ
วิเคราะหความ
พรอม 

- ในการบริหารจัดการ - ของเทศบาลตําบล
แมสายในอําเภอ
แมสาย จังหวดั
เชียงราย ตาม
แนวทางการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองของ
หนวยงาน 

28. การ
ประเมินผล 

- การบริหารจัดการ ดานการประสานงาน ของเมืองพัทยา 

29. การ
ประเมินผล 

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ดานการใหบริการ
ประชาชน 

ของกรมศุลกากร
ตามกรอบแนวคิด 
POSDCoRB 
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(1) ลักษณะของ
การศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
30. ความพรอม - ในการบริหารจัดการ ดานการใหบริการ

ประชาชน 
ของกรมศุลกากร
ตามแนวทางการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

31. ความพรอม - ในการบริหารจัดการ - ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (หรือ
กรมการจัดหา
งาน) ตามแนวทาง
การบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีด ี

32. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ - ระหวางสํานักงาน
เขตคลองสานกับ
สํานักงานเขต 
บางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

33. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ ดานภาวะผูนําของนายก
องคการบริหารสวน
จังหวดั (หรือดานการ
ประสานงาน หรือดาน
การประชาสัมพันธ) 

ระหวางองคการ
บริหารสวน
จังหวดัเชียงใหม
กับองคการบริหาร
สวนจังหวัด
ขอนแกน 

34. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ - ระหวางองคการ
บริหารสวนตําบล
บางบัวทองกบั
องคการบริหาร
สวนตําบลพิมล
ราชในจังหวัด
นนทบุรีตาม
แนวทางคุณธรรม 
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 (1) ลักษณะ
ของการศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
35. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ - ระหวางจังหวดั
กระบ่ีกับการ
บริหารราชการ
จังหวดัในอดตี
ตามแนวทางการ
บริหารราชการ
จังหวดัแบบ 
บูรณาการ 

36. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ ดานการใหบริการ
ประชาชน 

ระหวางเทศบาล
เมืองนราธิวาสกับ
เทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก ใน
จังหวดันราธิวาส
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

37. การ
เปรียบเทียบ 

- การบริหารจัดการ ดานการอํานวยความ
สะดวกและการ
ใหบริการประชาชน  

ระหวางโรง 
พยาบาลดอกคําใต
กับโรงพยาบาลจุน
ในจังหวดัพะเยา 

38. การ
เปรียบเทียบ
การพัฒนา  

- การบริหารจัดการ - ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาํ
จังหวดัหนองคาย
กับสํานักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาํ
จังหวดัอุดรธานี 
ตามแนวทางบัล
ลานด สกอรการด  
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 (1) ลักษณะ
ของการศึกษา 

(2) ลักษณะหรือ
ระดับการบริหาร 
ท่ีศึกษา (ไมมีก็ได) 

(3) ลักษณะท่ีแสดงถึง
คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษา
หรือรับปริญญา (รปศ.) 

(4) ดานยอยท่ีเก่ียวกับ  
รปศ. หรือการบริหาร
ภาครัฐ (ไมมีก็ได) 

(5) หนวยงาน 
ของรัฐ/ 

โครงการภาครัฐ 
39. การ
เปรียบเทียบ
ความพรอม 

- ในการบริหารจัดการ ดานการใหบริการ
ประชาชน 

ระหวางองคการ
บริหารสวนตําบล
บานง้ิวกับองคการ
บริหารสวนตําบล
บานกระแชงใน
จังหวดัปทุมธานี
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(หรือตามแนวทาง
ทศพิธราชธรรม 
หรือตามแนวทาง 
การบริหารจัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ 
(Benchmarking)) 

40. การ
เปรียบเทียบ
ความพรอม 

- ในการบริหารจัดการ - ระหวางเทศบาล
ตําบลหวยยอดกับ
เทศบาลตําบล 
นาวงในอําเภอ
หวยยอด จังหวัด
ตรัง ตามแนวทาง
การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของ
หนวยงาน 
(Performance 
Agreement of 
Agency) 

 
 


