หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/สาขาวิชา
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อยํอ : รป.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration
ชื่อยํอ : B.P.A.
3. วิชาเอก
ไมํมี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
13
4 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551
6.2
เริ่มใช๎ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
6.3
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนีใ้ นการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.
2555
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2556
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
1/2556 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนีใ้ นการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร๎อม ในการเผยแพรํ วําเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.
1 ข๎าราชการสังกัดสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น
8.
2 พนักงานในหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ
8.3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายวิจิตร
ธวัชชัย

ตาแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน :ปีที่สาเร็จการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
: พ.ศ.2537
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ :พ.ศ. 2545
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ที่
2 นางสาวปทุมมา
อาจารย์
นามเคน

3

4

5

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน :ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : พ.ศ. 2551
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ. 2554
นางไพวรรณ
อาจารย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์
วรปรีดา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ. 2524
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ. 2544
นางคมขา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา
สินธุรัตน์
วิทยาลัยวิชาการศึกษา (บางแสน) :พ.ศ. 2515
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : พ.ศ. 2544
นายไชยา
อาจารย์
Bachelor of Art (B.A.) Social Work
โชติกวณิก
Eastern Kentucky University, USA. : ค.ศ. 1977
Master of Art (M.A.) Public Affairs
Kentucky State University, USA : ค.ศ. 1981

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุํมวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
และเลือกอีก
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
วิชาแกน
9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
81 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
60 หนํวยกิต
วิชาเลือก
ไมํน๎อยกวํา
21 หนํวยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
8 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก มีความหมาย
ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาไทย

เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด

หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศอื่น ๆ
หมายถึง กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
หมายถึง กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
หมายถึง กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์
หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชา ในกลุํมรายวิชาของรหัส

ตัวที่ห๎า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด๎วยเลข 7 หลักมีความหมาย
ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (255)
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า
หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุํมวิชา ดังตํอไปนี้
เลข 1 ห
มายถึง กลุํมวิชาการปกครอง
เลข 2
ห
มายถึง กลุํมวิชาการบริหารบุคคลภาครัฐ
เลข 3
หมายถึง กลุํมวิชาการบริหารงาน/พันธกิจภาครัฐ
เลข 4 หมายถึง กลุํมวิชาการคลังและงบประมาณ
เลข 5
ห
มายถึง กลุํมวิชากฎหมาย
เลข 6
หมายถึง กลุํมวิชานโยบายสาธารณะ
เลข 7 หมายถึง กลุํมวิชาการปกครองท๎องถิ่น
เลข 8 ห
มายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
เลข 9
หมายถึง โครงงาน การศึกษาเอกเทศ ปัญหาพิเศษ
การสัมมนา
เลขรหัสตัวที่ หก และเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมวิชาของรหัสตัว
ที่ห๎า
2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หนํวยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402 จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
Psychology of Living and Self – development
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
0002501 ท๎องถิ่นศึกษา
Local Studies
0002502 การเมืองการปกครองไทยและ
กฎหมายเบือ้ งต๎นสาหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนํวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนํวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หนํวยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จานวนหน่วยกิตที่เหลือ อีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

0002302
0002303
0002403
0002404
0002405
0002406
0002503

0002504
0002505
0002506
0002507
0002508
0002509

Khmer for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
Ethics in Everyday Life
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
Aesthetics and Life
ดนตรีสาหรับชีวิต
Music for Life
การรู๎สารสนเทศ
Information Literacy
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ประเทศไทยในสังคมโลก
Thailand in the Global Societies
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
Thai Politics and the Globalization
กฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
Introduction to Laws for Life
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย
Thai Resources and Environment Management
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
Economics in Everyday Life
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น
Introduction to Business Principles

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)

0002602 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and the Environment
0002805 เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 9
วิชาแกน
9 หน่วยกิต
1541207 ศิลปะการพูด
The Arts of Speaking
2532202 กระบวนการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ
Public Mind Creative Processing
3572207 ศิลปะการบริการ
The Arts of Service
วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
2551101 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
8 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
81 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2551301
2551302
2551601
2552201
2552303
2552401
2552503
2552701
2553202
2553304

2553305
2553306
2553307

Introduction to Political Science
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Management
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
การบริหารการคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institution
การปกครองท๎องถิ่นไทย
Thai Local Government
การบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม
Labor Administration and Social Welfare
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ
Thai Public Enterprise Administration and
Independent Entity
ภาวะผู๎นาสาหรับการบริหารและการสร๎างทีมงาน
Leadership for Management and Team Work
การบริหารความขัดแย๎ง
Conflict Management
หลักและเทคนิคการบริหารงานรํวมสมัย
Contemporary Administrative Principles and
Techniques

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)

2553604 การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
2554207 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administrater
2554507 หลักกฎหมายปกครอง
Principles of Administrative Laws
2554901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต๎น
Public Administration Research Methodologies
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminars in Public Administration
2554903 การศึกษาเอกเทศ
Independent Study
วิชาเลือก ให๎เลือกรายวิชาตํอไปนี้ไมํน๎อยกวํา
2551102
การเมืองไทย
Thai Politics
2551501
กฎหมายแพํงและพาณิชย์
Civil Laws
2551502
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Laws and Regulations in Thai Bureaucracy
2551602
การวิเคราะห์และพัฒนาองค์การ
Organization Analysis and Development
2552103
ทฤษฎีการเมือง
Political Theories
2552104
การเมืองและการบริหารราชการไทย
Thai Politics and Public Administration
2552203
การพัฒนาและการประเมินบุคคล
Personnel Development and Evaluation
2552504
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 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)

2552505
2552506
2552603
2552702
2552703

2552704
2552705
2552706
2552707
2553204
2553205
2553206
2553308
2553309

Criminal Laws I : General Principles
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Laws II : Offense
การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Management
ยุทธศาสตร์การปกครองท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government Strategies
การจัดโครงสร๎างและรูปแบบของ
3(3-0-6)
หนํวยการปกครองท๎องถิ่น
Structures and Organizations of Local Authority
การบริหารการคลังและงบประมาณท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Local Finance and Budget Administration
การวางแผนและบริหารโครงการระดับท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Local Project Planning and Management
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Peace Study for Local Development
การควบคุมและตรวจสอบหนํวยการปกครองท๎องถิ่น 3(3-0-6)
Local Control and Accountability
การบริหารงานตารวจไทย
3(3-0-6)
Thai Police Administration
การบริหารคําจ๎างและเงินเดือนภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Wage and Salary Management
จริยธรรมสาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for Administrator
การพัฒนาองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Development
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)

2553310

2553311
2553312
2553508
2553509
2553510
2553605
2553606

Information System for Administration
หลักการบริหารงานองค์การภาครัฐ
Principles of Public Management
การบริหารราชการเปรียบเทียบ
Comparative Public Administration
การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
Communication for Administration
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Laws
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง
Civil Procedure Laws
การควบคุมและตรวจสอบสาธารณะ
Public Control and Accountability
กระบวนการนโยบายสาธารณะกับโลกาภิวัตน์
Globalization and Public Policy Process

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)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
2554801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2(90)
Preparation for Professional Experience Training in Public
Administration
2554802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
6(450)
Professional Experience Training in Public Administration
หรือ 2554803
การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation For Cooperative Education
2554804 สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กาหนด โดยไมํซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
1541207 ศิลปะการพูด
2551101 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
2551301 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2551302 ระบบบริหารราชการไทย
2551501 กฎหมายแพํงและพาณิชย์
2551601 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

xxxxxxx เลือกเสรี

3(x-x-x)
รวม

18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2552401 การบริหารการคลังและงบประมาณ
2552503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
2552504 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3572207 ศิลปะการบริการ
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2552201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2552303 การบริหารการพัฒนา
2552506 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
2552701 การปกครองท๎องถิ่นไทย
รวม

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

เฉพาะ

2532202
2553304
2553305
2553306
2553307
2553508

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

กระบวนการสร๎างเสริมจิตสาธารณะ
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ
ภาวะผู๎นาสาหรับการบริหารและการสร๎างทีมงาน
การบริหารความขัดแย๎ง
หลักและเทคนิคการบริหารงานรํวมสมัย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
2553202 การบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม
2553309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2553508 กฎหมายลักษณะพยาน
2553604 การประเมินผลโครงการ
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
2554207 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
2554507 หลักกฎหมายปกครอง
2554801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ 2554803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2554901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต๎น
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2554903 การศึกษาเอกเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ 2554804 สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
6(450)
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู๎หลักการใช๎
ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับใจความสาคัญ การ
ตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนา
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และการจัดเก็บ การสืบค๎นของ
ทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตํางๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ การทักทาย การกลําวลา การแนะนาตนเองและผู๎อื่น
การให๎ข๎อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู๎สึก การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อ
ความหมายและการติดตํอ การอํานประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การใช๎
พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆ
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน๎น
ทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎
จริยธรรมในการแก๎ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎สามารถ
ดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self Development
ความเข๎าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทางานและการดาเนินชีวิต

0002501 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริใน การจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืน โดยเน๎นบริบท ด๎าน
สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่น รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง และด๎าน
เศรษฐกิจของท๎องถิ่น
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Law for Life
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐความสัมพันธ์ระหวําง
รัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทาง
การเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Sciences and Fundamental Mathematic for Everyday Life
หลักการในการนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ใน
การดารงชีวิต อันได๎แกํโภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และ การดูแล
สุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความนําจะเป็
การศึนกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก๎ปัญหา
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบ
ตํอชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหาความรู๎บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์และจาก
ฐานข๎อมูลตําง ๆ สาหรับการศึกษาค๎นคว๎า การทารายงาน การนาเสนอผลงานและการดารงชีวิต
ประจาวันอยํางมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิ
ทางปัญญา

วิชาเลือก
0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II

3(3-0-6)

รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน๎นทักษะ
ด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ 1
0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอํานภาษาเขมร
พื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะนาตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝึก
ทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช๎ถ๎อยคาให๎เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล
สภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎คาศัพท์และโครงสร๎างในระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงคา และสานวนตําง
ๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดเน๎นสานวนที่ใช๎ในการสนทนาในชีวิตประจาวั น เชํน การทักทาย การ
แนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช๎แตํงประโยคแบบงําย ๆ ฝึกการออกเสียงการอําน
และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข๎าใจโดยการถาม-ตอบเน๎นสานวน
ที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจาวันฝึกการทักทาย การกลําวแนะนาตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต๎นตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
0002403 จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรมกับ จริย
ศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหา
เกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพ
ชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ
0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยินและการเคลื่อนไหวสูํการ
พัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
0002405

ดนตรีสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตําง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข๎องใน
ชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู๎และเข๎าใจดนตรี การ
ชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตําง ๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ๎างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษา
ค๎นคว๎าและการวิจัย
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู๎ การ
ถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือ งและสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมศึกษา

0002503

กรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตําง ๆ
0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์ ผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในด๎านตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธารง
รักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทสาคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหวําง
รัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษา
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอระบบการ
เมืองไทยที่สอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัตน์

0002506

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน๎าที่ของปวงชน
ชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่
ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว
มรดก และเอกเทศสัญญาตําง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง อาญา เฉพาะใน
สํวนความรู๎เบื้องต๎น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญของ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและป้องกันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและหลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลัทธิ
เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู๎และมี
การนาไปใช๎บํอย ๆ ความหมายของการผลิต การจาหนําย จํายแจก การแบํงปันและการบริโภค
ความหมายเบื้องต๎นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล๎อมที่
เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมตําง ๆ ของ
ธุรกิจ เชํน การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและ
ภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู๎ประกอบการ สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการ
เขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการเชิงเส๎น การ
นาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสูํปัจจุบัน การนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอมนุษย์ทั้ง
โลกปัจจุบัน และอนาคต

0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life

3(3-0-6)

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์การทางานของระบบตํางๆในรํางกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกั บสิ่งแวดล๎อม
สารเคมีที่ใช๎ในชีวิตประจาวันประโยชน์และโทษของการใช๎สารเคมีสารเคมีที่ตกค๎างใน
สิ่งแวดล๎อม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการทางานวิธีใช๎และการแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบตํางๆ
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช๎ใน
การดารงชีวิต อันได๎แกํ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ สารอาหาร
อาหารหลัก การกินอาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกาย เมแทบอลิซึมแหลํงพลังงานและ
การใช๎ การคุ๎มครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน และ
การดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกกาลังกาย การ
วางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
วัดผลและประเมินผลกํอนและหลังการออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย
0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม การรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

0002805

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช ธาตุ
อาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการกาจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ชนิดตําง ๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ หลักการ
ทาไรํนาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช๎วัสดุธรรมชาติให๎เกิด
ประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับชําง ศึกษาทฤษฎี
หรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตําง ๆ และปฏิบัติทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงาน
ประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Life Style
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและ
คุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยี
ท๎องถิ่นพร๎อม กับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ข.หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1541207 ศิลปะการพูด
The Arts of Speaking
ความสาคัญของการพูด หลักการพูด การสร๎างบุคลิกภาพในการพูด การเตรียม

3(2-2-5)

การพูด การฝึกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตําง ๆ เชํน การพูดจูงใจพิธีกร สุนทร
พจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว๎อาลัย เปิด-ปิดงาน ต๎อนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของ
และการแนะนาวิทยากร รวมทั้งการประเมินผลการพูด
2532202

กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Mind Creative Processing
ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสาคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภทและรูปธรรม
ของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ได๎รับการยอมรับวํามีจิตสาธารณะทั้งในระดับ
ท๎องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษากระบวนการ วิธีการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ
การฝึกปฏิบัติภาคสนามและจัดทาโครงการเสริมสร๎างจิตสาธารณะ

3572207

ศิลปะการบริการ
3(2-2-5)
The Arts of Service
ศึกษาถึงแนวคิดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทของบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทาให๎มนุษย์
มีบุคลิกภาพตํางกัน การสร๎างมนุษยสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทางาน รวมทั้งศึกษาแนวคิดพื้นฐาน
ของความต๎องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของการนาเอาทฤษฎีทางจิตวิทยา มา
ประยุกต์ใช๎กับความต๎องการในด๎านการบริการของบุคคลนอกจากนั้นแล๎วยังศึกษาถึงหลักในการ
ให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค๎าเทคนิคการแก๎ไขปัญหาเมื่อลูกค๎าไมํพอใจ
และเทคนิคการใช๎มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
2551101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ศึกษาทฤษฎี ขอบขํายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหวํางวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหวํางรัฐกับประชาชน และระหวํางอานาจกับ
กฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุํมผลประโยชน์ สิทธิ
และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางประเทศโดยสังเขป

2551301

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration

3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน
2551302

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ คํานิยม ระบบ และวิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล๎อมทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลตํอการ
บริหารราชการของไทย ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง แก๎ไขปรับปรุงบริหารราชการไทย การ
ปฏิรูประบบราชการ และแนวโน๎มของการบริหารราชการไทยในอนาคต

2551601

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการกาหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีตําง ๆ เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในการนานโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลสาเร็จของนโยบายสาธารณะ และศึกษานโยบายสาธารณะของไทยรวมทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้น

2552201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management
ศึกษาปรัชญาและแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วิวัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแตํการวางแผนกาลังคน การ
กาหนดตาแหนํงงาน การกาหนดเงินเดือนและคําตอบแทน ไปจนถึงการเลื่อนตาแหนํง การ
เสริมสร๎างขวัญและกาลังใจ และการออกจากราชการ รวมทั้งแนวโน๎มการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐในอนาคต

2552303

การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0-6)

ศึกษา

กระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศ
อื่น ๆ และศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนาโดยเน๎นการพัฒนาระบบบริหาร
บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล๎อม
ตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศ

2552401 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด และนโยบายการคลัง และการงบประมาณ ระบบการ
คลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังและการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับและ
รายจํายรัฐบาล หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ
ปัญหาการงบประมาณไทย
2552503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และศึกษาสาระสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นสาขายํอย
ของกฎหมายมหาชน
2552701 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครอง ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน๎นการปกครองท๎องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหวํางการปกครองท๎องถิ่นกับการปกครองสํวนกลางในแงํอานาจ รูปแบบปัญหา
และผลกระทบตํอการพัฒนาสังคมและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
2553202 การบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Labor Administration and Social Welfare
ศึกษาสภาพแรงงานในสังคมและปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของแรงงานในสังคม
และปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร์ ศึกษากระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความต๎องการ
ของสังคม รวมทั้งศึกษารูปแบบ ลักษณะ งานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย และการ

ประกันสังคม โดยเปรียบเทียบกับงานสวัสดิการของตํางประเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข๎อง
2553301 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ
3(3-0-6)
Thai Public Enterprise Administration and Independent Entity
ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย/องค์กรอิสระ วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระในประเทศไทยการจัดรูปงานวิธีการบริหารโดยเฉพาะอยํางยิ่งในการ
จัดการทั่วไปการบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลตํอรัฐวิสาหกิจ
ไทย/องค์กรอิสระ ปัญหาตําง ๆ ในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย/องค์กรอิสระ พร๎อมทั้ง
ศึกษาถึงทิศทางของรัฐวิสาหกิจไทย/องค์กรอิสระในอนาคต
2553305

ภาวะผู้นาสาหรับการบริหารและการสร้างทีมงาน
3(3-0-6)
Leadership for Management and Team Work
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู๎นา แบบของผู๎นาบทบาทหน๎าที่ของผู๎นา คุณลักษณะของ
ผู๎นาที่ดี จิตวิทยาของผู๎นา การสร๎างความเป็นผู๎นาและการพัฒนาผู๎นาและผู๎บริหารในระดับตําง ๆ
ให๎สามารถแสดงบทบาททางการบริหารที่เหมาะสมรวมทั้งการสร๎างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับการบริหารงานในองค์การ

2553306

การบริหารความขัดแย้ง
Conflict Administration

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย๎ง ทัศนะเกี่ยวกับความสาคัญของความขัดแย๎ง
สาเหตุความขัดแย๎งสํวนบุคคล องค์การ นักเรียนวัยรุํน กระบวนการของความขัดแย๎ง พฤติกรรม
ของมนุษย์เมื่อพบกับความขัดแย๎งรวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกที่สํงผลกระทบตํอ
องค์การ ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ที่สํงผลกระทบตํอองค์การ
โดยตรง ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการกับสภาพแวดล๎อมตําง ๆ เพื่อให๎องค์กรได๎เปรียบใน
การแขํงขัน
2553307 หลักและเทคนิคการบริหารงานร่วมสมัย
Contemporary Administrative Principles and Techniques

3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ กระแสและวิวัฒนาการของเทคนิคการบริหาร ศึกษา
เทคนิคทางการบริหารและจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน เชํน เทคนิคในการบริหารโครงการ
กลุํมคุณภาพ การปรับปรุงระบบงาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ รวมทั้งเทคนิคการบริหาร
ที่เข๎ากับยุคสมัย เพื่อประยุกต์ใช๎พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร๎าง กระบวนการ และ
พฤติกรรมขององค์การในยุคปัจจุบัน
2553604 การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation

3(3-0-6)

ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ศึกษาการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโครงการ การ
ประเมินผลกํอน ระหวําง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันตําง ๆ ในการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาของภาครัฐ
2554207 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
English for Public Administrator
ศึกษาคาศัพท์เทคนิคทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ฝึกอํานข๎อความและบทความ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนามาใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการใช๎บทความอ๎างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรียมการศึกษาตํอ
ในระดับสูงตํอไป ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ งานวิชาการ เชํน รายงาน บทความ
บทคัดยํอ เน๎นการเรียนโดยใช๎สถานการณ์จาลอง
2554507

หลักกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Principles of Administrative Laws
ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง
ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช๎และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผํนดิน ระบบราชการไทย ความเกี่ยวพันระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย
การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครองและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครองฉบับปัจจุบัน

2554901

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

Public Administration Research Methodologies
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การระบุปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การใช๎สถิติ แหลํงข๎อมูล การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การอํานผลการวิจัย การนาวิธีและการวิจัยไปใช๎ในการปฏิบัติงาน การเขียน
โครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
2554902 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminars in Public Administration
ศึกษารายกรณีทางด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน๎นสภาพปัญหารํวมสมัยและการ
พัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาในประเด็นตําง ๆ ที่ตนสนใจ นาข๎อ
ค๎นพบมาปฏิบัติการสัมมนา
2554903

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญและนําสนใจด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ในท๎องถิ่น
โดยเสนอโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอยํางมีระบบ ทั้งนี้ให๎อยูํในภายใต๎การควบคุม
และคาแนะนาของอาจารย์ผู๎สอนประจากลุํม

วิชาเฉพาะ
เลือกเรียน
2551102

การเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics
ศึกษาทฤษฎีตําง ๆ วําด๎วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย
บทบาทของทหารและกลุํมผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีตํอการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย

2551501 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3
(3-0-6)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมาย สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วยบุคคล นิติกรรม
สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก

2551502

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Laws and Regulations in Thai Bureaucracy
ศึกษาในเรื่องหลักสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผํนดิน กฎหมายและข๎อบังคับตํางๆ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผํนดินของไทย

2551602

การวิเคราะห์และพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Analysis and Development
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ และออกแบบองค์การ ตามแนวคิดเชิงระบบ ตามหลักทฤษฎี
องค์การ รวมทั้งพฤติกรรมองค์การ เทคนิคแนวคิดการพัฒนาองค์การ แนวความคิดที่เกี่ยวข๎อง
กับการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การใช๎สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์ ให๎สามารถ
พัฒนาองค์การอยํางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ

2552103 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theories
ศึกษาการสร๎างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎีที่สาคัญ ๆ
ในทางรัฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน เชํน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร๎าง หน๎าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
บทบาท ทฤษฎีสื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
2552104

การเมืองและการบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Public Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสถาบันการเมือง กลุํมอิทธิพลตําง ๆ กับระบบราชการไทย
ทั้งในเชิงแนวความคิด วิวัฒนาการ ศึกษากระบวนการและการใช๎อานาจในลักษณะตําง ๆ
รวมทั้งศึกษาปัญหาพร๎อมทั้งแนวทางแก๎ไขปัญหา ศึกษาเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ระหวําง
การเมืองกับการบริหารราชการในระดับตําง ๆ

2552203 การพัฒนาและการประเมินบุคคล
3(3-0-6)
Personnel Development and Evaluation
ศึกษาแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากร การวัดผล การประเมินผลบุคคล รวมทั้ง
ศึกษาถึงเทคนิคการประเมินผลงานตําง ๆ โดยมุํงจะนาไปใช๎ในกระบวนการเลือกสรร บรรจุ
แตํงตั้ง และการพิจารณาความดีความชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

2552504 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Laws I : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแตํ มาตรา 1
– 106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398

2552505

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์วําด๎วยนิติกรรมสัญญา หนี้และเอกสารเอกเทศ
สัญญา อันได๎แกํ ซื้อขาย ขายฝาก เชําทรัพย์ เชําซื้อ แลกเปลี่ยน จ๎างทาของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้า
ประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน๎า ตั๋วเงิน เครื่องหมายการค๎าและสิทธิบัตร

2552506 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Laws II : Offense
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตั้งแตํมาตรา
107 – 366
2552603 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Management
ศึกษาความหมายของโครงการ ความสัมพันธ์ของนโยบาย แผนและโครงการ วงจร
โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการ แนวคิดและกระบวนการบริหารโครงการ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการบริหารโครงการ ศึกษาโครงการสาธารณะและโครงการของ
ภาคเอกชนควบคูํกันไป
2552702 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government Strategies
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท๎องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับท๎องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย แผนการคลัง และการ

บริหารที่เน๎นผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหนํวยปกครองสํวนท๎องถิ่นจากกรณีศึกษา
2552703

การจัดโครงสร้างและรูปแบบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Structures and Organizations of Local Authority
ศึกษาถึงการจัดโครงสร๎างและการแบํงอานาจหน๎าที่ของระบบการปกครองท๎องถิ่น
โดยรวม และศึกษาถึงการจัดรูปแบบภายในองค์กรปกครองท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องในการจัด “ชั้น”
(tiers) ภายในระบบการปกครองท๎องถิ่น และการจัดโครงสร๎างองค์กรปกครองท๎องถิ่นในรูปแบบ
ตําง ๆ ศึกษาถึงจุดอํอน จุด แข็งของโครงสร๎างและรูปแบบแตํละลักษณะ เงื่อนไขในการนาเอา
โครงสร๎างและรูปแบบองค์การแตํละชนิดมาปรับใช๎ รวมทั้งการกระตุ๎นให๎ผู๎ศึกษามีความคิดริเริ่ม
ในการนาเสนอโครงสร๎างและรูปแบบของหนํวยการปกครองท๎องถิ่น

2552704

การบริหารการคลังและงบประมาณท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Finance and Budget Administration
ศึกษาถึงการบริหารการคลังและงบประมาณในระดับท๎องถิ่น การศึกษาจะแยกเป็นสอง
สํวน ในสํวนแรกจะเกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางการคลังและการงบประมาณในระดับท๎องถิ่น
โดยเนื้อหาจะเน๎นที่ระบบการคลังและงบประมาณไทย เพื่อให๎ทราบถึงหลักการ กระบวนการ
ระเบียบทางการคลัง และระเบียบวิธีทางการงบประมาณของไทยวําเป็นเชํนไร และในสํวนที่สอง
จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสํวนกลางกับท๎องถิ่นผํานการศึกษาด๎านระบบการคลัง ได๎แกํ
บทบาทของเงินอุดหนุน การควบคุมหนํวยการปกครองท๎องถิ่นผํานระบบการคลัง การเจรจา
ตํอรองทางด๎านการคลังระหวํางสํวนกลางกับท๎องถิ่น เป็นต๎น

2552705

การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Project Planning and Management
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในสํวนของ
หนํวยการปกครองท๎องถิ่นและหนํวยงานอื่น ๆ ที่ลงไปปฎิบัติหน๎าที่อยูํในพื้นที่ท๎องถิ่นในเขต
เมืองและนอกเขตนอกเมือง อีกทั้งยังจะศึกษาถึงกระบวนการในการดาเนินการโครงการ ตั้งแตํ
เทคนิคในการบริหารโครงการ การกาหนดโครงการ การเตรียมโครงการ การทบทวนและอนุมัติ
การนาโครงการไปปฏิบัติ และการประเมินผลโครงการ

2552706

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Peace Study for Local Development
ชุมชนท๎องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการและกระบวนการสร๎างการมี
สํวนรํวมของสาธารณชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย๎ง ทักษะการ
เจรจาตํอรองและการไกลํเกลี่ย การอานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และ
กลวิธีในการจัดการความขัดแย๎งอยํางสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย๎ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการสมานฉันท์ สันติสุขชุมชน

2552707

การควบคุมและการตรวจสอบหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Control and Accountability
ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการในการควบคุมและตรวจสอบหนํวยการปกครอง
ท๎องถิ่น ทั้งการกระทาที่กระทาโดยกฎหมาย โดยองค์การอื่น ๆ และการควบคุมโดยชุมชน
ท๎องถิ่น ศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการและเครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎ในการตรวจสอบการทางานของหนํวย
การปกครองท๎องถิ่น

2553204

การบริหารงานตารวจไทย
3(3-0-6)
Thai Police Administration
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา บทบาทและหน๎าที่ของตารวจ หลักการจัดระบบการ
บริหารงานตารวจ การวางแผนปฏิบัติการ การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การ
ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การเข๎าถึงประชาชน ปัญหาและข๎อจากัดตําง ๆ ในการ
บริหารงานตารวจของประเทศไทย ตลอดจนวิธีการแก๎ไขปัญหา

2553205 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Wage and Salary Management
ศึกษาการกาหนดนโยบาย โครงสร๎างและวิธีการจํายคําตอบแทน หลักการจําย
คําตอบแทน ในทัศนะของนักบริหาร โครงสร๎างและรายละเอียดการจํายคําตอบแทนประเภท
ตําง ๆ การวิเคราะห์คําตอบแทน คําจ๎าง เงินเดือนในองค์การภาครัฐและเอกชนให๎เกิดความเป็น
ธรรม ความพึงพอใจ เปรียบเทียบการบริหารเงินเดือนภาครัฐและภาคเอกชน
2553206 จริยธรรมสาหรับนักบริหาร

3(3-0-6)

Ethics for Administrator
ศึกษาหลักการ อุดมการณ์และคุณธรรม สาหรับนักบริหาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งศึกษาถึงวิธีสร๎างขวัญและกาลังใจและการลงโทษที่เหมาะสมแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา
2553308 การพัฒนาองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Development
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ การ
พัฒนาเชิงกลยุทธ์ อิทธิพลของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
วิธีการประสานประโยชน์สํวนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
การพัฒนาการทางานที่เน๎นประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต๎ประเด็นทางการบริหารที่รํวม
สมัย
2553309 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Information System for Administration
ศึกษาการดาเนินงานของสานักงาน บทบาทของการจัดการสานักงานและงานด๎านสาร
บรรณ งานวัสดุ และระเบียบวิธีปฏิบัติงานด๎านสารบรรณของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อให๎เกิด
ระเบียบแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบ
สารสนเทศ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอยํางเป็น
ระบบ โดยบูรณาการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ การปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน
2553310 หลักการบริหารงานองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Principles of Public Management
ศึกษาโครงสร๎างขององค์การภาครัฐ การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ หลักการ
บริหารและหน๎าที่สาคัญของฝ่ายตําง ๆ และหน๎าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด๎าน ในแงํการ
วางแผน การจัดคนเข๎าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานตําง ๆ ให๎
บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว๎ รวมทั้งศึกษาแนวคิดและกระบวนการการจัดการโดยใช๎หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้งในภาครัฐ โดย
เน๎นศึกษาในบริบทของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
2553311 การบริหารราชการเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

Comparative Public Administration
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารราชการไทยในแงํของแนวความคิด
คํานิยม ระบบ การจัดสํวนราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ์ภายในองค์การทางราชการ
อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีอิทธิพลตํอการบริหารราชการไทย ศึกษา
ปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก๎ปัญหา รวมทั้งศึกษาถึงการปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้เป็น
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับระบบบริหารราชการของประเทศพัฒนาแล๎ว และประเทศกาลัง
พัฒนา

2553312 การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
3(3-0-6)
Communication for Administration
ศึกษาแนวคิดและหลักการสื่อสารทั้งในแนวตั้งและแนวราบ ศึกษาถึงเทคนิคและทักษะ
ตําง ๆ ที่จาเป็นในการติดตํอสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให๎เกิดประโยชน์ทางการบริหารและการ
สร๎างความเข๎าใจแกํประชาชนกับภาครัฐ
2553508 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
(3-0-6)
Criminal Procedure Laws
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต๎น
ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการปกครองท๎องถิ่นอยํางไร
2553509 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพํงและคดีอาญา
หลักในการรับฟัง และไมํรับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข๎อที่ศาลรู๎เอง ข๎อ
สันนิษฐาน หน๎าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
2553510 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure Laws

3(3-0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํงวําด๎วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต๎น
อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ภาค 1 – 2 – 3
2553605 การควบคุมและตรวจสอบสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Control and Accountability
ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการในการควบคุมและตรวจสอบการทางานของ
หนํวยงานในภาครัฐ ทั้งในการควบคุมและตรวจสอบโดยประชาชนและโดยองค์กรตําง ๆ และ
การควบคุมและตรวจสอบโดยประชาชน ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการใช๎อานาจควบคุมและ
ตรวจสอบการทางานของหนํวยงานภาครัฐในปัจจุบันและแนวโน๎มการพัฒนากระบวนการตําง ๆ
ในอนาคต ทั้งนี้เน๎นการศึกษาในประเด็นปัญหารํวมสมัย

2553606 กระบวนการนโยบายสาธารณะกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Public Policy Process
ศึกษากระบวนการเกิดและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ ศึกษาบริบทของโลกาภิวัตน์
ระเบียบโลกใหมํกับบทบาทของประชาสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมและการกาหนด
วิสัยทัศน์และการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย และประเทศเพื่อนบ๎านแถบใกล๎เคียง
รวมทั้งศึกษาบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียและเวทีโลก

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2554801

2554802

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience Training in Public Administration
จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด๎านการรับรู๎ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมี
สํวนรํวมในการฝึกปฏิบัติงานด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Experience Training in Public Administration

6(450)

ฝึกงานด๎านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดย
เน๎นการรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ ตลอดจนการวาง
โครงการในการแก๎ไขปัญหาการบริหารงานในองค์การและการรํวมกิจกรรมทางการบริหาร
ในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร๎างทีมงาน การประเมินผล ฯลฯ
2554803

การเตรียมสหกิจศึกษา
2
(90)
Preparation for Cooperative Education
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง เทคนิค
ในการสมัครงาน ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขา

2554804
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การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทารายงาน และการนาเสนอ

