หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
: Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ :

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
B.P.A. (Public Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานเอกชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการดำรงตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการงานเชิงบูรณาการที่สนองต่อความต้องการขององค์การทั้ง
ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
3. มีความสามารถในการแสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้เท่าทันสภาวการณ์
4. สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
5. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง
หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปี
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต

2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

91
30
30
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
127

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
15021001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
15021002
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Listening and Speaking English
15021003
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Reading and Writing English
15021004
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
20021001
ความเป็นมนุษย์
3(3-0-6)
Human Actualization
20021002
คุณค่าและความงามของชีวิต
3(3-0-6)
Value and Beauty of Life
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
25021001
สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Society and Culture
25021002
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environment and Natural Resources
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
40021001
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life
40021002
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information and Communication Technology for Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
25521001

ไม่น้อยกว่า

91
30

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
25523001
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
25523004
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Organization Theories and Management
15520010
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administration 1
25523006
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
25521003
สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Political Institutions and Constitutional Laws
25521004
การเมืองไทย
Thai Politics
25523007
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
25523008
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
Ethics for the Executives
25523017
ภาวะผู้นำ
Leadership
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
36
กลุ่มด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
9
25521002
การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
25521007
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Peace Studies for Local Development
25529001
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Research Methodology
กลุ่มด้านองค์การและการจัดการ
9
25523016
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Management Information System
25523022
การบริหารงานสำนักงานภาครัฐ
Government Offices Administration
25529002
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มด้านนโยบายสาธารณะ
6
หน่วยกิต
25523002
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
25523009
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Project Management
กลุ่มด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6
หน่วยกิต
25523019
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
25523005
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Administration
กลุ่มด้านการคลังและงบประมาณ
6
หน่วยกิต
35921003
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
25523003
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Administration
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
19
หน่วยกิต
25521005
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
25521006
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
25521008
การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Government and Politics
25521009
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Parties, Interest Groups and Elections
25521010
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
Social and Culture of Local community
25521011
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
25521012
การเมืองการปกครองในประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Political and Government in ASEAN
25523010
เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Technique
25523011
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Organizational Behavior
25523012
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
Organization and System Analysis
25523013
องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
3(3-0-6)
Thai Public Organization and Management

25523014
25523015
25523018
25523020
25523021
15520011
41121013
25621001
25625012
25625013
25625002
25625003
25625004
25625005
25625006
25624006
25624007
25624008

การประเมินผลโครงการ
Program Evaluation
การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
Wage and Salary Management
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในภาครัฐ
Public Personnel Evaluation
แรงงานสัมพันธ์
Labour Relation
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
English for Public Administration 2
สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
Introduction to law and Legal System
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
Law of Administration of State Affairs 1
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2
Law of Administration of State Affairs 2
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Laws 1
กฎหมายปกครอง 2
Administrative Laws 2
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายอาญา 3
Criminal Law 3
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure 2
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
25528001
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
1(90)
Preparation Field Experience in Public Administration
25528002
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
Field Experience in Public Administration
หรือ
25528003
สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(560)
Co-operative Education in Public Administration
สาขาวิชาจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนศึกษาวิชาสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

15021001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสุขในการเรียนรู้ผ่านภาษาอย่างมีประณีตจิต รักการอ่าน มีวิจารณญาณทางภาษา ด้านการรับสาร มี
ทักษะละเอียดอ่อนในการฟัง การคิด การดูและการสังเกตโดยมีภาษาไทยเป็นสะพานการรับสารและเข้าถึงสารอย่างมีคุณภาพ
ด้านการส่งสาร มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนอย่างมีพัฒนาการตามลำดับ การพูดตามวัตถุประสงค์ การพูด
นำเสนอ การเขีย นบรรยาย การเขีย นบั นทึ ก การเขียนเล่าเรื่อง การเขี ยนแสดงความรู้ความคิ ดเห็ นอย่างเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์และกาลเทศะ ทั้งสามารถพูดและแสดงออกอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการเขียน
Happiness through learning language exquisitely, reading avidity with literacy critique;
receptive skills with sensitive listening, thinking, watching and observing through Thai language as a
channel to receive and access messages efficiently; productive skills with communicative skills of
continually developmental speaking and writing, purposive speaking, verbal presentation, descriptive
writing, note-taking, narrative writing, writing to express opinion properly as needed; giving speech and
expression compatible with written texts effectively.
15021002

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Listening and Speaking English
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการรับและส่งสารในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำเสนอข้อมูลเพื่อการสื่อสารทั้งสาระสำคัญและรายละเอียดหลากหลายรูปแบบ การ
รายงาน การอภิปราย การให้คำแนะนำ การให้ความเห็น การสาธิต และการแสดง
Developing English Listening and speaking skills to receive and deliver messages in
various contexts, both main ideas and details appropriate to language culture of the English native
presented in diverse forms of information; report; discussion; advice; comments; demonstration and
performance.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

15021003

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative Reading and Writing English
การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อการรับรู้ เลือกสรร และถ่าย
โอนข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาใช้ได้อย่างเหมาะสม การบูรณาการความสามารถในการอ่านกับการเขียน
เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเขี ย นโครงงาน การสรุ ป ความ บั น ทึ ก ความจำ และการเขี ย นขั้ น ตอน
กระบวนการ
Developing English reading and writing for basic communication to acknowledge, choose,
and transfer the incoming information from various types of sources for appropriate daily use; integrating
reading and writing abilities to reach efficient application; project work; making conclusion; memos and
process writing.
15021004

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและ การทำงาน ภาษาอังกฤษจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษออนไลน์และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ
Developing English speaking and writing skills in daily life and workplaces, English in
electronic sources, writing curriculum vitae, letter of application and relevant documents, filling
application forms and job interviews in English.
20021001

ความเป็นมนุษย์
3(3-0-6)
Human Actualization
ธรรมชาติของมนุษย์ สมองของมนุษย์กับการคิดและการเรียนรู้ การตระหนักรู้ในคุณ ค่าของตน การ
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การพัฒนาตน การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
Human nature; human brain and thinking and learning; self-esteem awareness;
understanding and acceptance of individual differences; dharma for living; peaceful coexistence; selfdevelopment, personality and social etiquette development and physical and mental health promotion.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

20021002

คุณค่าและความงามของชีวิต
3(3-0-6)
Value and Beauty of Life
คุณค่าของการดำเนินชีวิต การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในด้านปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ความงาม
และสุนทรียะของชีวิตในด้านคีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง
Value of leading a life; moral judgment in the dimensions of philosophy, religion and
science; beauty and aesthetics of life in musical, visual and performance arts.
25021001

สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Society and Culture
ธรรมชาติ ข องสั งคมมนุ ษ ย์ และกระบวนการทางสั งคม แบบแผนทางวัฒ นธรรม ภู มิ ห ลั งทางสั งคม
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นพลเมืองดี การมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคม
Nature of human society and social process and cultural patterns; social background,
culture and history of locality; globalization affecting ways of living; citizenship; participation in solving
social problems.
25021002

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environment and Natural Resources
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ภัยพิบัติ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์และการพัฒนา การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Relationship between environment and natural resources and human existence, areabased natural resources and environment, disaster, environment effect resulting from use and
development, participation in conservation and management of natural resources and environment.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

40021001

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Mathematics for Life
ต ร ร ก ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ เพื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า ใน ก าร ใช้ ชี วิ ต อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การตัดสินใจโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในภูมิปัญญาชาวบ้าน สถิติและความน่าจะเป็น
Logic and analytical thinking for effective daily-life problem solving, decision making by
mathematical skills, mathematics in folk wisdom; statistics and probability.
40021002

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information and Communication Technology for Life
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีประสิทธิภาพ
การมีวิจารณญาณ จริยธรรมและสุขภาวะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Using information and communication technology for learning creatively, vigilantly and
efficiently; judgment, ethics and healthfulness in information technology use.

25521001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ขอบข่ า ยและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช า รั ฐ ศาสตร์ กั บ สาขาวิ ช าอื่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
Concepts, scopes and methodology of Political Science related to wide branches of
other subjects including relations among state and it’s citizens, powers and laws; concepts of political
processes, governments, political parties, interest groups, key political doctrines and ideologies as well as
basic concept of international relations.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึง
นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน
Meanings, concepts, theories, and relationships of public administration, including public
policies, human resource administration, finance and budget management, organizations and
administration processes.
25523004

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Organization Theories and Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมาย วิธีการ ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ วิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การปัจจัยแวดล้อมที่มผี ลต่อองค์การและกระบวนการจัดการวางแผน การอำนวยการ และการควบคุม ตลอดจนการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร
Meanings, methods, theories and concepts related to organization and management;
analysis of organization structure, environmental factors that affect the organization and planning,
direction, controlling, as well as the improvement and organization change

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

15520010

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administration 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ฝึกฝนให้เข้าใจโครงสร้างศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขารัฐประศาสน-ศาสตร์ ตลอดจน
ฝึกหัดการใช้ศัพท์และสำนวนเหล่านั้น ในการเขียน การฟัง และการพูด
Practice to understand the structure of vocabulary; the expressions frequently used in the
field of public administration; practicing the use words and phrases in writing, listening and speaking

25523006

ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย
ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรปู ระบบราชการ และแนวโน้ม ของการบริหารราชการไทยในอนาคต
Philosophy, theories, concepts, processes, values, systems, and the evolution of the Thai
government; social, economic and political influences, problems and barriers, solutions to improve Thai
government bureaucracy; reform and trends of Thai government administration in the future.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25521003

สถาบันการเมืองและกฏหมายรัฐธรรมนูญ
Political Institutions and Constitutional Laws
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ค ว า ม ห ม า ย ป ร ะ วั ติ แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ งรั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ค วา ม ส ำ คั ญ ข อ งรั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจนั้นๆ สาระที่สำคัญของรัฐธรรมนูญไทย ฉบับปัจจุบัน สถาบันทาง
การเมืองที่สำคัญ กระบวนการทำงานของสถาบันการเมืองและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดจน
การควบคุมและตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ
Meanings, history and development of the Constitution, the importance of the
Constitution, the separation of sovereignty and relationship among them, the significant substance of the
current Thai constitution; the important political institutions, including the processes of political institutions
and the organs under the Constitution, rights and individual freedoms, as well as controlling and
monitoring of the law not to be violated the Constitution.
25521004

การเมืองไทย
Thai Politics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย บทบาทของทหารและ
กลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทย แนว
ทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
Theories of the political development, including political problems in Thailand, roles of
military and interest groups affecting Thai politics; the barriers of democracy and trends of political
development in Thailand

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523007

การบริหารการพัฒนา
Development Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

กระบวนการบริหาร เปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอื่นๆ และหลักการ และทฤษฎี
การบริหารการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารใน
การพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึง
ความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
Administrative processes, including a comparative study of the development of Thailand
and other countries; principles and development of administrative theories by focusing on the
development of administrative systems, roles of administration in country development, as well as
relationships and other factors that influence local and national development

25523008

จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for the Executives
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี พื้นฐานของจริยธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และจริยธรรมในวิชาชีพของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับบุคคล กลุ่มบุคคลในองค์กรและความสัมพันธ์ของ
ผู้บริหารกับสังคม โดยเน้นหลักแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและสังคม
Basic study of ethics for executives, including concepts, theories; principles of good
governance, attitudes, virtues, values; relationship between executives and the individuals, as well as the
groups in the organization; relationship of the executive and society by focusing on good governance as a
tool for sustainable development of organization and society

รหัสวิชา
25523017

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

ภาวะผู้นำ
Leadership
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิด และทฤษฎี เกี่ย วกับ ผู้น ำ คุณ สมบั ติแ ละคุ ณ ลักษณะ บทบาทหน้ าที่แ ละความสามารถของผู้ น ำ
ประเภทและที่มาของผู้นำ แรงผลักดันที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำแบบต่างๆ องค์ประกอบที่มีต่อความสำเร็จของการใช้ภาวะผูน้ ำ การ
พัฒนาความเป็นผู้นำและการประเมินภาวะผู้นำ เป็นผู้นำที่สร้างสรรค์และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
Concepts and theories of leadership, including qualification and attributes, roles and
capabilities of leaders, types and sources of leader, driving force that causes different leadership styles;
factors affecting the achievement of leadership and leadership evaluation; leadership improvement and
evaluation; creative leaders with Systematic thinking process.

25521002

การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตย
จากแนวคิดตะวันตก และเน้นการปกครอง ท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับ
การปกครองส่ ว นกลางในแง่ อ ำนาจ รู ป แบบ ปั ญ หาและ ผลการกระทบต่ อ การพั ฒ นาสั งคม และการพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
Concepts and theories of local government as the foundation of the government and the
development of democracy from the Western concepts, concentrate on Thai local government; focus
history and development, central – local relationship in view of power, forms of local government
problems and impact on social development, and the development of modern democracy in Thailand.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25521007

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Peace Studies for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม
ของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา การต่อรองและการไกล่เกลี่ย การ
อำนวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและ
กลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การสร้างสมานฉันท์ สันติสุข ชุมชน
Local stability and security, roles, methods and the processes of public participation;
philosophy, concepts, theories of peace studies and conflict, negotiation skills, negotiation and mediation,
facilities and the public hearing; strategies and tactics to manage conflict peacefully, skills and
mechanisms for conflict administration, local culture and local wisdom for building agreement with the
peace community
25529001

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Research Methodology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(2-2-5)

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วิ จั ย วิ ธี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงสถิติ รวมทั้งการวิเคราะห์แปลผลการวิจัย
Meanings and types of research in Public Administration, including research process,
objectives, designs, data collecting methods, sampling, questionnaire design, logical and statistical data
analysis together with research results analysis.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25523016

ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Management Information System
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด การระบบสารสนเทศ การวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนของงานในองค์ ก าร
ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดย บูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร ภ า ค รั ฐ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
และภาคเอกชน
Concepts and theories of information technology management system ; the analysis of
operating processes, including planning, operating, controlling, and systematic evaluation by integrating the
application
of
information
technology
management
in enterprises, government organizations, local government and the private sectors
25523022

การบริหารงานสำนักงานภาครัฐ
Government Offices Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

การดำเนินงานของสำนักงาน บทบาทการจัดการสำนักงาน การวางแผนสำนักงาน โครงสร้างสำนักงาน
แผนผัง การจัดสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการเอกสาร คู่มือการปฏิบัติง าน ระเบียบวิธีการปฏิบัติของ
องค์กรภาครัฐ
Operation of the office, including roles of office management, planning office,
organizational structure, office layout ,work environment, document management, operations manual,
procedures and regulation of government organizations.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25529002

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

กรณีศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น นำข้อค้นพบ
มาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้สอน
Case studies in public administration focusing on the problems and the development of
local knowledge; the application of fact finding in seminar under the supervision of the instructors.
25523002

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวความคิด และวิธีการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน ทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจ กำหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและการ
วางแผนโดยจะเน้นถึงนโยบาย และแผนงานของรัฐบาลที่เกีย่ วข้อง
กับท้องถิ่น
Concepts and methods in public policy making, including planning, theories related to
decision making, public policies; factors involved in the implementation of public policies, problems and
barriers in policies and planning focusing on policies and planning related to local government.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25523009

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Project Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงกา กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
โครงการ โดยเน้น โครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย
Relationship between policy, planning, and project; including project cycle, feasibility
analysis of projects, both quantitative and qualitative, concepts in project management, project
management processes, factors that influence the management of the project focusing on public works
projects under the context of Thai society

25523019

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resuouce Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะด้ าน การพัฒนาและการ
ฝึกอบรม ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม
บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็น
อุปสรรคต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ใน
การฝึกอบรม การจัดโปรแกรม
ฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมปัญหาในการพัฒนาและการ
ฝึกอบรม
Roles and responsibilities of personnel administration officer, particularly on
development and training, training needs , personnel development and training planning, norms as a
barrier to work and change; the component of training, including the purposes
of the training,
training program, technical training, evaluation of personnel development and training, problems in
development and training

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523005

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ปรัชญา ความเป็ นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ ตั้งการวางแผนกำลังคน การ
กำหนดงานและตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือน และค่าตอบแทนการสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ การออกจากราชการ ผลของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Philosophy, background, concepts, human resource administration policy; manpower
planning, jobs and positioning, salaries and compensation, recruitment, human resource administration,
promotion of mental well being, and retirement; focusing on the effects of human resource
administration, economic, social and political environment
35921003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค
การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
Economic and social influence in daily life for business operation, including procurement,
resource consumption, production, marketing, financial institution, taxation, trading, investment, economic
problems and solutions

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523003

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ ระบบ การคลัง นโยบายทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
Meanings and concepts of fiscal policy and budgeting, including fiscal systems, economic
policies, fiscal policies, and monetary policies; taxation system, revenue and expenditure, public
obligation, budgeting processes; technical and budget analysis, and Thai budget problems.
25521005

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับ
บทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและ
การเมือง
Basic knowledge of Thai politics and government, including state duties, relation among
state and societies, citizens and their political roles; political behavior in Thailand, and government and
political concept analysis and comparison

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25521006

ทฤษฎีการเมือง
Political Theory
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

การสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที่สำคัญๆ ในทางรัฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน
เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎี การสื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทาง
การเมือง
Political theory formation, behavioral science theories, focusing on modern political
science theories, for example, functional systems theories, structural theories, game theory, role theory,
the theories of meaning, and the theories of political development.
25521008

การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Government and Politics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิดและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองเปรียบเทียบโดยมีการนำกรณีศึกษาเปรียบเทียบของ
ประเทศต่างๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศที่สำคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม มาศึกษาใน
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้นในประเด็นสำคัญ
Concepts and methods in a study of comparative government, including case studies by
selecting specific democracy countries, communist countries, and third world countries; focusing on
political behavior, structures, duties and the elements of political systems

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25521009

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
Political Parties, Interest Groups and Elections
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

แนวคิดและแนววิเคราะห์เรื่อง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบั นการเมืองดังกล่าว และความสั มพัน ธ์กับ สถาบั นและกระบวนการทาง การเมืองที่ สำคัญ อื่นๆ โดยการนำ
ขอบเขตและลักษณะของการศึกษาดังกล่าวของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยตะวันตกมาประยุกต์ในเชิง
เปรียบเทียบกับสถาบันดังกล่าวของไทยด้วย
Concepts and the analysis of political parties, interest groups, and elections; relationship
among political institutions, relationship with other political institutions and other significant political
processes by bringing the scope and nature of foreign research, focusing on Western democratic
countries, especially in comparison with the application of the institutions in Thailand
25521010

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่
Social and Culture of Local Community
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ขอบเขต ความหมาย ความสำคัญ ของสังคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่น โครงสร้างสังคมท้องถิ่น วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

Scopes, meanings and significance of social and local culture; local social structure, local
culture and social change, the approaches to community education, and policies for local culture and
social development.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25521011

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจทางการเมืองและ
การบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารปกครองท้องถิ่น รูปแบบต่างๆ ของต่างประเทศกับประเทศ
ไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิน่ ไทยในอนาคต
Relationship between democracy and local government, including political and
administrative decentralization, a comparison of local government in Thailand and foreign countries,
focusing on forms, structures and local government administration; state policy effecting local
government; relationship between central and local government, problems and solution, as well as
trends of local government in Thailand in the future.

25521012

การเมืองการปกครองในประเทศอาเซียน
Political and Government in ASEAN
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

พัฒนาการทางการเมือง ระบบการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และกระบวนการทางการเมือง
บทบาทและปฏิสัมพันธ์ของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนภายใต้บริบทของความร่วมมือและความขัดแย้งในประเด็นด้าน
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และหลักปฏิบัติพื้นฐานร่วมกันของอาเซียน
Political development, political system, political institutions, constitutions and political
process in ASEAN, roles and interactions of ASEAN member countries under the context of cooperation
and conflict in political, military, economic, social cultural issues and basic practice principles of ASEAN.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25523010

เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

เทคนิคการบริหารต่างๆ ตัวชี้วัดผลของการปฏิบตั งิ าน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานโดยยึด
วัตถุประสงค์ การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการความเสีย่ ง การวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
และเครื่องมือวัดความสามารถขององค์กร
Different administration techniques, key Performance Indicators (KPI), participative
management (PM), management by objective (MBO), results based management (RBM), SWOT Analysis, risk
management, strategic planning administration, and Competency measurement tool of balanced of
scorecard

25523011

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ
Public Sector Organizational Behavior
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมาย ความสำคัญของพฤติกรรมองค์การ และแนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม บุคคล และระดับองค์การ และผลที่พฤติกรรมองค์การมีต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์การ
This study will define the significance of organization behavior and conceptual, theories of
behavior. As well as the factors that affect a person’s behavior, including individuals, groups and
organization impacting on the performance of the organization.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523012

การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
Organization and System Analysis
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

มโนภาพการวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบลักษณะ พื้นฐาน ส่วนประกอบของระบบ
ใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ระเบียบวิธี
การวิเคราะห์เชิงระบบ องค์การด้วย
วิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบการบริหารปฏิบัติ ปัญหาระบบการ
ปฏิ บัติงาน หลัก การวิเคราะห์ และออกแบบ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานคอมพิ วเตอร์ การประยุกต์
เครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อ
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตในองค์การ
Conceptual analysis, meanings and types of systems, basic characteristics, the components
of system and subsystems; interdisciplinary systems analysis and methodology; organization analysis by
systematic approaches, organization systems design and organization system analysis, design and analysis of
system management operations, and operating system problems; principle of analysis and design, analysis
and design of computerized systems; the application of qualitative tools and qualitative, analysis for the
improvement of quality of life in the organization
25523013

องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
Thai Public Organization and Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ระบบและกระบวนการของการจัดการด้านการให้บริการสาธารณะในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยภาครัฐ
หน่วยราชการ องค์การอิสระ องค์การในกำกับของรัฐรูปแบบอื่นๆ และองค์การที่มิใช่ภาครัฐ
Systems and administrative processes in public services operated by government,
independent organizations, government agencies, and other forms of non-governmental organizations

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25523014

การประเมินผลโครงการ
Program Evaluation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์
ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลัง
การปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น
Program evaluation as a significant tool for administrators including principles, techniques,
standardization, especially, processes of evaluation focusing on the process before, during, and after
implementation
25523015

การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักการและกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ เช่น การใช้ทฤษฎี
ระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่
สำคัญๆ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สำคัญของประเทศไทย
Principles and processes for public policy making, including the analytical techniques such
as the application of systems theory, social impact analysis, application of techniques to analyze problems;
the outstanding impact of public policies, focusing on the significant public policy analysis

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25523018

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
Wage and Salary Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

วิธีจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดนโยบาย โครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หลักการจ่ายค่าตอบแทนใน
ทัศนะของนักบริหารโครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ และพนักงานประเภทต่างๆ การวิเคราะห์
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนในองค์การธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจ
Compensation, public policy making, structures and methods of payment, principles of
compensation from the perspective of the administrator; compensation structures and details of
compensation in the organizations, types of employee in the organization, the compensation analysis
on wages and salaries in business organization, focusing on fairness and satisfaction
25523020

การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
Public Personnel Evaluation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิดหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดีความชอบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่มีความแม่นตรง และเชื่อถือได้
Principles in the evaluation of public sector performance, process evaluation,
consideration of individual achievement using reliable and precise tools and techniques.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25523021

แรงงานสัมพันธ์
Labour Relation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร
ประวัติและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน
นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
Relationship between employees and administrators, including history and evolution of
both domestic and international labor unions, labor issues, conflict between employers and employees,
negotiation processes, strikes, labor policies, work situations, and labor - related laws

15520011

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
English for Public Administration 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ฝึกฝนแนวทางในการอ่าน และตีความงานเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกหัดการเขียน
เรียงความ ตลอดจนสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับ รัฐประศาสนศาสตร์

ย่อความ

Practice in reading and writing the essay, interpretation of literature, as well as talking
about the English language in public administration

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

41121013

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การแจกแจงแบบปกติ
การแจกแจงแบบถี่ การแจกแจงแบบไคกำลังสอง และการแจกแจงแบบเอฟ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง
สถิติอนุมานสำหรับค่าเฉลีย่ และค่าสัดส่วน การทดสอบไคกำลังสอง สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Statistical methods used in social science research; topics include data collections, data
presentations, measure of central tendency and dispersion; important probability distributions, normal
distribution, student’s distribution, chi-square distribution and F distribution; sampling techniques;
sampling distribution; statistical inference for means and proportions; chi-square test; simple correlation
and statistical data analysis with SPSS.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25621001

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
Introduction to Law and Legal System
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

วิธีการศึกษากฎหมาย ความเป็นมา แนวความคิด ของหลักกฎหมายเอกชน ในแง่ของความหมาย ขอบเขต
การจัดประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญของ
โลก นิติวิธี การใช้ การตีความ ผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมาย สิทธิ หน้าที่และการใช้สิทธิ การใช้สิทธิเกินส่วน การนิร
โทษกรรม และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 1
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย บุ ค ค ล
นิติกรรม และทรัพย์สิน
Method of studying law; history; concept; origin of law principles, including details of law
on its meaning, scope, classification and grouping of law; legislation, important law systems of the world;
juristic method; law application and interpretation; law effect and law enforcement; legal right, duty, and
exercise of right, including abusive exercise of right; amnesty and fidelity, general principle of civil law as
prescribed in Civil and Commercial Code, title 1, particularly law principles on persons juristic acts, and
properties.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25625012

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
Law of Administration of State Affair 1
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ งานวินัยข้าราชการ กฎหม ายที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม
Principles of administration of state affairs; law and regulation of Thai administration of
state affairs: law of good governance, law of official documents guilty of abuse of officials, law concerning
inventory, discipline of government officials, law concerning ethical protection committee.

25625013

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2
Law of Administration of State Affair 2
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักสำคัญ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ในด้านการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของแผ่นดิน การปกครองท้องที่ โครงสร้างของระบบบริหารท้องถิ่น
รวมถึงบำเหน็จบำนาญ
Important principles of administration of state affairs, law, rules and regulations on Thai
administration of state affairs; gaining benefits out of state properties; local area administration; structures
of local area administration, including pensions.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25625002

กฎหมายการปกครอง 1
Administrative Laws 1
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ ความ
เกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ ายปกครอง ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของไทย รวมทั้งหลักการและขอบเขตสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
History, concepts and general characteristics administrative officials and administrative law;
public service; the connection between government officials and government by law; administrative
control; evolution of administrative law of Thailand, including principles and scopes of administrative law,
and law enforcement.

25625003

กฎหมายการปกครอง 2
Administrative Laws 2
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิดและเขตอำนาจของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
Concepts and scope of authority of Administration Tribunal, and administrative procedure
in Administration Tribunal, law on official document, law on guilty of abuse of officials.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25625004

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
General principles of criminal law under the scope of Criminal Code, section 1, title 1,
provision on general offence; title 2, provision on petty offence.

25625005

กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

2(2-0-4)

หลักกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ในส่วนของความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกีย่ วกับการยุติธรรม ความผิดเกีย่ วกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมและแปลง รวมถึงความผิดลหุโทษที่เกี่ยวข้อง
Principles of Criminal Law as prescribed in Criminal Code, section 2, concerning criminal
liability on stability of the kingdom; offence on rebellion, on governing, on justice, on religion, on
disturbance of peace, on causing danger to people, on falsifying document, including related petty
offence.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25625006

กฎหมายอาญา 3
Criminal Law 3
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการค้า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกีย่ วกับชีวิตร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รวมถึง
ความผิดลหุโทษที่เกี่ยวข้อง
General provision of Criminal Law under the scope of Criminal Code, section 2, concerning
offence on trade, on secual abuse, on life, on freedom and reputation, on property, including related
petty offences.
25624006

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure 1
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

2(2-0-4)

หลักกฎหมายกระบวนการดำเนินคดีอาญา และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในภาค 1-2
Principles of law, process of criminal procedure, and investigation, under the scope of
Criminal Procedure Code, section 1-2.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

25624007

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure 2
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

2(2-0-4)

ศึกษาวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค
3-4
A study of criminal process in the court of the first, appeal, and supreme court, under the
scope of Criminal Procedure Code, section 3-4.

25624008

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
วิชาที่ต้องบังคับก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

3(3-0-6)

ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและ คดีอาญา หลักใน
การรับฟัง
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค ลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5
Characteristics and principles of taking evidence in civil and criminal case; principles of
hearing and rejecting hearing of evidence; principles of witness, opinion; judicial notices; assumption; duty
of taking evidence under the scope of Civil Procedure Code, section 1, title 5, and Criminal Procedure
Code, section 5.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25528001

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation Field Experience in Public Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
1(90)

การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานในวิชาชีพ
Provide activities for preparation of students prior to training in the recognition of
professional experience and the chance of earning a living; development of the attendees, knowledge
skills, attitude, motivation and appropriate characteristics which the actions are concerned with the
situation or variations involved in the profession.
25528002

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Field Experience in Public Administration
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

5(450)

ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรม
ทางการบริหารใน องค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีม การประเมินผล ฯลฯ
Field experience in public administration in public organizations, state enterprises, and
private organizations; focusing on data collection, internal administrative analysis, as well as planning for
problems resolution; internal administration and participating in administrative activities such as meeting,
training, team building, evaluation, etc.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

25528003

สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Co-operative Education in Public Administration
(สาขาวิชาจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนศึกษาวิชาสห
กิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง)
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
6(560)

การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ จัดทำโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่สถานประกอบการ

Basic real-work setting apprenticeship to increase professional career experience in public
administration as an employee in an agency or enterprise , create a project for guide to develop or
improve the performance of enterprises.

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. พัฒ นานิ สัย และประพฤติต นอย่ างมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และด้ ว ยความ
รับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม
2. สามารถปรับวิถีชวี ติ ในความขัดแย้ง
ทางค่ า นิ ย ม และจั ด การปั ญ หาทาง
คุณธรรม จริยธรรมโดยใช้ดุลพินิ จทาง
ค่านิยมพืน้ ฐานและความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื

ด้านความรู้
1.เข้าใจความรูแ้ ละหลักการของแนวคิด
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า ง
รัฐประศาสนศาสตร์
2.รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง ความก้ า วหน้ า ของ
ความรู้ ต ลอดจนธรรมเนี ย มป ฏิ บ ั ติ
กฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ ปลีย่ นไปตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ส า ข า วิ ช า
รัฐประศาสนศาตร์
3.ตระหนั ก รู้ ถึ ง งานวิ จ ัย ในปั จจุ บ ั น ที่
เกี่ย วข้องกับ การแก้ปั ญ หาและการต่ อ
ย อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

1.ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นั ก ศึ ก ษาโดยสอดแทรกกับ การ
เรียนการสอนในชัน้ เรียน
2.บู ร ณาการการเรีย นการสอนให้
นั ก ศึ ก ษ า ต ระ ห นั ก ถึ ง ก ารให้
ความส าคั ญ ในการปฏิ บ ั ติ ต าม
กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย และสังคม
3.จั ด กิ จ ก ร ร ม /โ ค ร ง ก า ร ที่
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ให้แก่นักศึกษา

1.ใ ห้ ค ะ แ น น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ใ น กิ จ ก ร ร ม /โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน
2.สั ง เก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ เรี ย น ใ น
ชัน้ เรียนแบบมีส่วนร่วม

1.มอบหมายรายงานทัง้ เดี่ย วและ
กลุ่ม และนาเสนอรายงาน
2.ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ
3.มอบหมายให้ นั ก ศึก ษาค้น คว้า
และรวบรวมข้อมูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เอกสารรายงานหรือ
ห นั งสื อ ท างวิ ช าก ารต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
4.จัดสัมมนาทางวิชาการ จัดเสวนา
ทางวิช าการ จัด ตลาดนั ด ความรู้
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

1.ทดสอบก่ อ นเรีย นเพื่อ ประเมิน องค์
ความรู้ผู้เรีย นเป็ น การเบื้อ งต้ น และ
ท ด ส อ บ ห ลั ง เรี ย น เพื่ อ ป ระ เมิ น
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
2.ทดสอบโดยประเมินความรูท้ างด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างเรียนและ
ปลายภาค
3.ประเมิ น ผลจากรายงานเดี่ ย วและ
กลุ่ม และการนาเสนอรายงาน
4.ประเมิน จากรายงาน การศึก ษาดู
ง า น แ ล ะ จ า ก ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
จัดสัมมนาทางวิชาการ จัดเสวนาทาง
วิช าการ จัด ตลาดนั ด ความรู้ด้า นรัฐ
ประศาสนศาสตร์

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้านทักษะทางปัญญา
1.สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความ
เข้า ใจปรากฎการณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่
หลากหลาย
2 .ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์
สถานการณ์หรือสภาพปั ญหาทีซ่ บั ซ้อน
โดยใช้ความรูแ้ นวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1.มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าและสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม
2.สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีค วาม
หลากหลาย รับฟั งความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความเห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
3.มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการ
วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกั บ พื้ น ฐานของตนเองและ
บริบทของกลุ่ม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

1.จัด การเรีย นการสอนโดยเน้ น
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้
ฝึ ก ฝนให้ผู้เรีย นได้มีท ักษะในการ
คิด และตัด สิน ใจอย่ า งมีห ลัก การ
และเป็ นระบบ
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์สมมุติ
3.จั ด กิ จ กรรม เสริ ม ทั ก ษ ะท าง
ปั ญญา

1.ทดสอบทักษะในการคิดและตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ
2.ประเมิ น จากกิ จ กรรมทั ก ษะทาง
ปั ญญา
3.สังเกตพฤติกรรมจากการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

1.จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่
ส่งเสริมเพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้
มีโอกาสในการทางานเป็ นทีม
2.จัด กระบวนการเรีย นการสอน
ให้เกิดการรวมกลุ่ม
3.ส่ งเสริม ให้ผู้เรีย นได้ป ฏิบ ัติง าน
ร่วมกันกับบุคคลภายนอกเพื่อให้มี
โ อ ก า ส เรี ย น รู้ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
หลากหลาย

1.ประเมิน ผลจากการท ารายงานและ
การนาเสนอกิจกรรมกลุ่มทีร่ บั ผิดชอบ
2.สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มและ
บทบาทหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ด้ า นทัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัว เลข
การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ เป็ นเครื่อ งมื อ ในการ
ค้นคว้าหาความรูแ้ ละการนาเสนอข้อมูล
ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ใ นรู ป แบบที่
หลากหลายได้อ ย่ างเหมาะสมกับ กลุ่ ม
บุคคลต่างๆ
2.สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ท างสถิ ติ ข ั ้น
พื้น ฐานได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมกับ
ป ระ เด็ น ปั ญ ห าท า งก า รวิ จ ั ย ท า ง
รัฐประศาสนศาสตร์
3.ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ป ร ะ เด็ น ท า ง
รัฐประศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา

1.ให้ ผู้ เรี ย น ไ ด้ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการเรีย นการสอน
โดยวิธที ห่ี ลากหลาย ทัง้ การสื่อสาร
และการแลกเปลีย่ นข้อมูล
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึ กใช้
เครื่องมือทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับ ประเด็ น ปั ญ หาการ
วิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อม
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
3.จัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนได้
ฝึกและพัฒนาการสื่อสารศัพท์
เฉพาะทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ทงั ้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4.ให้มกี ารนาเสนอรายงานโดยการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

1.ทดสอบความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
2.ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบ
และการทารายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับศัพท์
เฉพาะทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
3.ประเมิ น จากการน าเสนอหน้ า ชั น้
เรียน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)


รายวิ ชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
ทักษะ
วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

1

2





○



○

○ ○







3

1

2



○



○



○

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
25521001 ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับรัฐศาสตร์





○

25523001 ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์







25523002 นโยบาย
สาธารณะและการวางแผน



○



○

25523003 การบริหารงาน
คลังและงบประมาณ



○





○



25523004 ทฤษฎีองค์การ
และการจัดการ





○







○



○

25523005 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ









○

15520010 ภาษาอังกฤษ
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1





○

25521002 การปกครอง
ท้องถิน่ ไทย



○



25523006 ระบบบริหาร
ราชการไทย



○

25521003 สถาบันการเมือง
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ



○



○

25521004 การเมืองไทย

○



Ÿ

○ Ÿ



○



○



○ Ÿ









○ Ÿ



○



○



○







○



○

○





○



○

○




○

○

รายวิ ชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

ทักษะการ
ทักษะ
วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

2

3

1

Ÿ

Ÿ

○









2

3

1

2



○

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
25523007 การบริหารการ
พัฒนา



25523008 จริยธรรมสาหรับ
○
นักบริหาร





○

25529001 วิธวี จิ ยั ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์



○



○



25529002 สัมมนาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์



○





○



25523010 เทคนิคการ
บริหาร



○



○



○

25523011 พฤติกรรม
องค์การและการพัฒนา
องค์การภาครัฐ

○



○ ○





25523012 การวิเคราะห์
องค์การและวิเคราะห์
ระบบงาน



○

○





25523013 องค์การและการ
จัดการสาธารณะไทย



○



○





○

25523016 ระบบสารสนเทศ
สาหรับการบริหาร
25523017 ภาวะผูน้ า
25523022 การบริหารงาน
สานักงานภาครัฐ
25523009 การวิเคราะห์



Ÿ

Ÿ


○









○





○



○



○

○





○







○

○





○



○

○



○



○







○ ○

○ Ÿ



○



○



○





○




○

รายวิ ชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2





3

1

2



○

ทักษะการ
ทักษะ
วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

○



1

2

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
โครงการและการบริหาร
โครงการ
25523014 การประเมินผล
โครงการ



25523015 การวิเคราะห์
นโยบาย



25523018 การบริหารค่าจ้าง
○
และเงินเดือน
25523019 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

○




○





○



○







25523020 การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านในภาครัฐ

○ ○ ○

25523021 แรงงานสัมพันธ์

○

25521005 การเมืองการ
ปกครองของไทย
25521006 ทฤษฎีการเมือง







○





○



25521008 การเมืองและ
การปกครองเปรียบเทียบ



25521009 พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตัง้



○

○











○



○



○



○



○









○



○




○ ○





○

○

○

○



○

○



25521007 สันติศกึ ษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่







○







○



○



Ÿ



Ÿ

○

○
Ÿ



○



รายวิ ชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

ทักษะการ
ทักษะ
วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2

3

1

1

○



○

○





○







○





○





2

3

1

2

3



○

○



หมวดวิชาเฉพาะด้าน
25521010 สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิน่



25521011 การบริหารและ
การปกครองท้องถิน่
เปรียบเทียบ



25521012 การเมืองการ
ปกครองในประเทศอาเซียน



35921003 เศรษฐศาสตร์
ทัวไป
่



15520011 ภาษาอังกฤษ
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2





○
○



41121013 สถิตสิ าหรับการ
○ ○
วิจยั ทางสังคมศาสตร์

Ÿ

25621001 ความรูพ้ น้ื ฐาน
เกีย่ วกับกฎหมายและระบบ
กฎหมาย

○



○

25625012 กฎหมาย
เกีย่ วกับการบริหารราชการ
ไทย 1

○



25625013 กฎหมาย
เกีย่ วกับการบริหารราชการ
ไทย 2

○



25625002 กฎหมายปกครอง
○
1
25625003 กฎหมายปกครอง ○





○

○



○



○ ○





○



○

○





○





○





○



○





○

○



○ ○



○



○



○




○

○



○



○ ○



○

○





○

○





○

○





○



รายวิ ชาเฉพาะ

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ความรู้

1

ทักษะการ
ทักษะ
วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิ งตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
และ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

2

3

1

2

1

2

3

1

2

25625004 กฎหมายอาญา
○ ○
1 : ภาคทัวไป
่

○





○



○



25625005 กฎหมายอาญา 2 ○ ○

○





○



○



25625006 กฎหมายอาญา 3 ○ ○

○





○



○



25624006 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 1

○ ○

○





○



○



25624007 กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2

○ ○

○





○



○



25624008 กฎหมายลักษณะ
○ ○
พยาน

○





○



○



3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2

25528001 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์



○











○



○ ○

25528002 การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์



○











○



○ ○

25528003 สหกิจศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์



○











○



○ ○

