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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ได้จัดท าคู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจโครงสร้างของ
หลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 
                       คณะผู้จัดท า  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 1. นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง  ประธานบริหารหลักสูตร  
 2. ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์  กรรมการ  
 3. ผศ.เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล  กรรมการ  
 4. นายมะพาริ  กะมูนิง   กรรมการ  
 5. นายฐานนท์  มณีนิล   กรรมการ  
 6. นางสาวสุวิมล  อิสระธนาชัยกุล  กรรมการและเลขานุการ  
 
ปรัชญาของหลักสูตร  

สร้างสมวิทยาการของการบริหารจัดการสาธารณะแบบมุ่งใช้ศาสตร์และศิลป์   
สนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น  และสร้างสรรค์คุณค่าที่รู้เท่าทันสังคมโลก  

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ    และมีความสามารถในการใช้
ศิลปะการบริหารจัดการงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

 2.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถิ่นในการปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับปฏิบัติการขององค์กร /หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน     

 3.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง องค์กร  
และสังคมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ 

 4.  พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในองค์กรต่าง ๆให้ยึดมั่นระบบคุณธรรมและมี 
จิตส านึกต่อส่วนรวม 
 5.  ส่งเสริมบัณฑิตให้มีแบบแผนพฤติกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมี
สติปัญญา รู้เท่าทันสังคมโลก 
 

หลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิต  

         ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตร  
        โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวม  129 หน่วยกิต    ประกอบด้วย  3  หมวด
วิชา  คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  แต่ละหมวดวิชา
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 

                                  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า    31     หน่วยกิต   
                                  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 8   หน่วยกิต 
                                  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               ไม่น้อยกว่า 8   หน่วยกิต 
                                  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
                                  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
                                                                                    ไม่น้อยกว่า          

 
9   หน่วยกิต 

  
                                 หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า   92   หน่วยกิต                                                      
                                  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  84 หน่วยกิต 
                                      วิชาบังคับ   51  หน่วยกิต 
                                      วิชาเลือก 33 หน่วยกิต 
                                   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 8  หน่วยกิต 
                                      วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5  หน่วยกิต 
                                      วิชาวิทยาการจัดการ 3  หน่วยกิต 
                                 หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า6      หน่วยกิต                                                      

 
 รายวิชา 
          รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา ในแต่ละหมวดวิชา และ
กลุ่มวิชา  ดังนี้   
            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า           31   หน่วยกิต 

                                      กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า          8  หน่วยกิต 

                                                2104101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1             2 (2-0-4) 
                                                                      Thai  for  Communication I 
                                                    2104102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2                               2 (2-0-4) 
                                                                       Thai  for  Communication II 
                                                    2105103     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1                2 (2-0-4) 
                                                                       English  for  Communication I 
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                                                    2105104     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2          2 (2-0-4) 
                                                                       English  for  Communication II 
 

                                                  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า            8  หน่วยกิต 

                                                   2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า               2 (2-0-4) 
                                                                      Information  for  Study  Skills and Research 
                                                   2100106    ความจริงของชีวิต                                                2 (2-0-4) 
                                           Meaning  of  Life   
                                                   2150101    การคิดและการพัฒนาตน                         2 (2-0-4) 
                                                                     Thinking  and  Self   Development 
                                                   2180202    สุนทรียภาพของชีวิต                                     2 (2-0-4) 
                                                                     Aesthetic  Appreciation 
                                                   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต 

                                                    2150102    วิถีไทย                                       2 (2-0-4) 
                                                                       Thai  Living 
                                                    2150203    วิถีโลก                                         2 (2-0-4) 
                                                                       Global  Society  and  Living 
                                                    2150204     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                      2 (2-0-4) 
                                                                       Man  and  Environment 

                      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี    
                          ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต   

                                                    4100205     วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                         2(2-0-4) 
                                                                        Science  for  Quality of  life 
                                                    4100206     การคิดและการตัดสินใจ                                    2 (2-0-4) 
                                                                        Thinking  and  Decision  Making 
                                                    4100207     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                        3 (2-2-5) 
                                                                        Information  Technology  for  Life 
 
                                                    4100208     การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                           2 (1-2-3) 
                                                                       Sport  for  Health 
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                  หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า                92    หน่วยกิต 
                                         กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า               84    หน่วยกิต 

                                                 1) วิชาบังคับ                                           51    หน่วยกิต  
 

                                                     2155101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                        3(3-0-6) 
                                                    Introduction to Political Science 

                       2155102  การเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6)  
                                                                      Thai Politics and Government 
                                         2155103   รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                3 (3-0-6) 
                                              Constitution and Political Institution  

             2155205  การปกครองท้องถิ่นไทย               3 (3-0-6)  
                                              Thai Local Government  

                                 2156101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                      3 (3-0-6)
                   Introduction to Jurisprudence   
                                        2156203  กฎหมายปกครอง                                               3 (3-0-6) 

                                              Administrative Law 
                                       2158101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
                                              Introduction to Public Administration 
                               2158102   นโยบายสาธารณะและการวางแผน           3(3-0-6)  
                                                                        Public Policy and Planning 
                       2158103   ระบบบริหารราชการไทย            3(3-0-6)  
                               Thai Public Administration System       

             2158104   ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ     
                                                          สาธารณะ                                                           3(3-0-6) 

                                              Organizational Theory and Administration System  
                                                                       of Public Organization   
                        2158205   การบริหารงานคลังและงบประมาณ           3(3-0-6)  
                     Fiscal and Budgeting Administration 
 

                      2158206   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ           3(3-0-6)  
                                              Public Human Resource Administration  
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              2158310   การจัดการภาครัฐแนวใหม่             3(3-0-6)  
                     New Public Management 
                                         2158311   การประเมินผลโครงการ           3 (3-0-6)  
                                                                       Project Evaluation 
                                   2158312   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์              3(2-2-5) 

                          Reserch Methodology in Public Administration  
             2158420  การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์           3(3-0-6)  

                                Seminar in Public Administration 
    2158421  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกัน     3(3-0-6) 
                     คุณภาพ 

   Performance Management and Quality Assurance 
           
                                                                   วิชาเลือก                                    ไม่น้อยกว่า               33    หน่วยกิต
  

              2155104   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น               3(3-0-6) 
                    Introduction to International Relations 
 

             2155206   ปรัชญาการเมือง                         3 (3-0-6)  
                  Political Philosophy                  

                           2155207   การบริหารและปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) 
                       Comparative Local Government and Administration 
                         2155208   นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ           3(3-0-6)  
                     Social Policy and Welfare State  
                         2155309   ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 (3-0-6) 
                     Civil Society and People’s Participation    
                      2155310  จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       3 (3-0-6)   
                    Ethics for Good Governance  

             2155311  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย           3 (3-0-6)  
                 Human Rights in Thai Society 

                          2155412  สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง          3 (3-0-6)  
                                              Peaceful Way and Conflict Management 

            2155413   ความคิดทางการเมืองไทย           3 (3-0-6)  
                    Thai Political Thoughts 
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                    2156204   กฎหมายอาญา 1             3(3-0-6)  
                                               Criminal Code I 
                         2156205    กฎหมายอาญา 2                                      3 (3-0-6)  
                                  Criminal Code II 
                         2156202    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์            3(3-0-6)  
                                  Civil and Commercial Code 
                                     2156306    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            3(3-0-6)  
                                  Criminal Procedures Code    

             2156307    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง            3(3-0-6)  
                                  Civil Procedures Code 
                       2156308    กฎหมายลักษณะพยาน                 3(3-0-6)  
                                  Evidence Code   
                                     2158207   การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น          3 (3-0-6)  
                    Local Government Administration  

             2158208   การบริหารโครงการ              3(3-0-6)  
                                  Project Management 

                                        2158209   พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
                                                         ภาครัฐ                                                                  3(3-0-6) 

                               Public Sector Organizational Behavior and Development 
                          2158313  เทคนิคการบริหาร             3(3-0-6)  
                     Administrative Technique                 
                          2158314  การจัดองค์กรท้องถิ่น                         3 (3-0-6)  
                     Local Organization Management 
                        2158315  ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร       3(3-0-6)  
                     Management Information System for Administration 
                          2158316  การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้     3(3-0-6)  
                      Knowledge Management and Learning Organization 
                          2158317  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน           3(3-0-6)  
                     Efficiency Development 
                   2158318  การประเมินบุคคล                                              3(3-0-6) 
                     Personel  Evaluation 
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              2158319   แรงงานสัมพันธ์              3(3-0-6) 
                     Labour Relations 
                        2158422  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย                         3(3-0-6) 
                     Administrative Procedures           

              2158423 การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ          3 (3-0-6) 
                    Strategic Planning and Management for Public Sector         

                                กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                   8     หน่วยกิต 

                                  1)   วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 5     หน่วยกิต 
                                  2158424   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง  
                                                                       รัฐประศาสนศาสตร์                                              5(450) 
                                                   Field Experience in Public Administration  

                                     2)  วิชาชีพวิทยาการจัดการ                   3     หน่วยกิต  

                                     3159105   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                          3(3-0-6)  
                                             General Economics 

 
 

                                    หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต                              
ให้เลือกรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
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แผนการศึกษา 
       การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา   

ดังนี้ 
 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150101    การคิดและการพัฒนาตน ..... 
 2150203    วิถีโลก ..... 
 2150204    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ..... 
 4100208    การกีฬาเพื่อสุขภาพ ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 

2156101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
2158101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
2158103    ระบบบริหารราชการไทย 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2104101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ..... 
 2105103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ..... 
 2100105    สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ..... 
 2150102    วิถีไทย ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155102    การเมืองการปกครองไทย 

2155103    รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
2158102    นโยบายสาธาณะและการวางแผน 
2158104    ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การ  
                  สาธารณะ 

..... 

..... 

..... 

..... 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2104102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 ..... 
 2105104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ..... 
 2100106    ความจริงของชีวิต ..... 
 2180202    สุนทรียภาพของชีวิต ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155205    การปกครองท้องถิ่นไทย 

2155206    ปรัชญาการเมือง 
2156204    กฎหมายอาญา 1 
2158205    การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
3159105    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม 22 หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100207    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ..... 
 4100205    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ..... 
 4100206    การคิดและการตัดสินใจ ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2156203    กฎหมายปกครอง 

2156205    กฎหมายอาญา 2 
2158206    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
2158207    การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155309    ประชาสังคมและการมีส่วนร่วม 

                   ภาคประชาชน 
2156306    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2158310    การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2158311    การประเมินผลโครงการ 

..... 
 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสรี   

รวม 14-15 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155310    จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2155311    สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
2156308    กฎหมายลักษณะพยาน 
2158312    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

..... 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสรี   

รวม 14-15 หน่วยกิต 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2155412    สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง 

2158420    การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2158421    การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ 
                  ประกันคุณภาพ 
2158422    ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 

..... 

..... 

..... 
 

..... 
รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2158424   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                 รัฐประศาสนศาสตร์ 
..... 

รวม 5 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
                       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มวิชา  ดังนี้ 

                               กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1                                                                           2 (2-0-4) 
 Thai  for  Communication I  

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง   การพูด  การอ่านและการเขียน   โดยเน้น
การฟังและการอ่านเชิงวิเคราะห์   ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และ
สามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

2104102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 2 (2-0-4) 
 Thai  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นการพูดและ            
การเขียนแบบต่าง ๆ  

2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2-0-4) 
 English  for  Communication I 
  ฝึกทักษะด้านการฟัง    พูด    เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
                    เช่น    การทักทาย     การกล่าวลา    การแนะน าตัวเองและผู้อื่น    การกล่าวขอบคุณ   

การขอโทษ ฯลฯ    การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน   เช่น  
การอ่านโฆษณาฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2(2-0-4) 
 English  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
  ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด   เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น   ฝึกทักษะ

การอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง   การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด   รวมทั้ง
เขียนข้อความสั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 

 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกิต 

 
 

2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                                                      2(2-0-4) 
 Information  for  Study   Skills  and  Research   

 ความหมาย  ความส าคัญของสารนิเทศ  แหล่งสารนิเทศในการศึกษาค้นคว้า    
ภายในมหาวิทยาลัย     และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่น ๆ    วิธีการแสวงหา     และ    
รวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง     และการใช้เทคโนโลยีทาง
สารนิเทศ  วิธีการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2100106   ความจริงของชีวิต                                                                                          2(2-0-4) 
Meaning  of  Life  

  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  การน าเอาความจริง
ตามหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา แก้ปัญหาชีวิตและ
สังคม   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ 

2150101   การคิดและการพัฒนาตน                                              2(20-4)
 Thinking  and  Self  Development 

  ศึกษาธรรมชาติของการคิด   ทักษะการคิด   กระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาการศึกษาตนเอง  การประเมินและการพัฒนาตน  การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อื่น  เพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

2180202    สุนทรียภาพของชีวิต                                                                                      2(2-0-4)
 Aesthetic  Appreciation 

  ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม   ความหมายของสุนทรีย์
ศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความส าคัญของการ
รับรู้กับ  ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น   (The  Art  of  Sound)  และศาสตร์
ทางการเคลื่อนไหว  (The  Art  of  Movement)  สู่ทัศนศิลป์   (Visual Arts)  ศิลปะ
ดนตรี  (Musical Arts) และศิลปะการแสดง   (Perfoming  Arts)  ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่าจาก    (1) ระดับการร าลึก  (Recognitive)   (2) ผ่านขั้นตอนความ  
คุ้นเคย (AcQuantive)   และ(3) น าเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งท างสุนทรียภาพ  (Aestetic  Appreciation)



 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

2150102    วิถีไทย                                                                                                            2(2-0-4) 
               Thai   Living 
  ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ และการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย  ปัญหาสังคมไทย  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   และมี
วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ สังคม  อันน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง    โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2150203           วิถีโลก                                                                                                             2(2-0-4) 
   Global  Society  and  Living 
     ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของโลก  

ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก 

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                                                     2(2-0-4) 
   Man  and  Environment 
  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับสิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริม
บ ารุงรักษาคุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี    
                                                     ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต     
 

 

4100205   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                                        2(2-0-4) 
   Science  for  Quality  of  life 
   ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การน าทักษะกระบวนการและ 

           ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข  
 และมีประสิทธิภาพ    โดยตระหนักถึงผลกระทบของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ 
 มนุษย์     สิ่งแวดล้อม   สังคม   การเมือง   และวัฒนธรรม
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

4100206 การคิดและการตัดสินใจ                                                                                 2(2-0-4) 
   Thinking  and  Decision  Making 
   หลักการและทักษะกระบวนการคิด   การคิดอย่างมีเหตุผล   การวิเคราะห์

ข้อมูล  และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                                      3(2-2-5) 
   Information  Technology  for  Life 
   ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) และ

คอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ได้แก่ เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   การประมวลผลข้อมูล   การจัดการ
และการใช้งานข้อมูล           การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์   เพื่อการ
สืบค้นข้อมูล   การแสวงหาความรู้   และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   และจากระบบฐานข้อมูล   แหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการท า
รายงาน   การน าเสนอผลงาน   และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา 

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                                      2(1-2-3) 
   Sport  for  Health 
    ศึกษาระบบลักษณะ  รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว                 

และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย   การฝึกปฏิบัติ   การเสริมสร้าง
สมรรถภาพและทักษะการกีฬา  การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  การก าหนด
โปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง   ตามวัย  เพศ  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย    อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง   ๆ    ข้อ
ควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา   รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา   รู้จัก
การประเมินผลจากการเล่นกีฬา   การบริหารกาย  ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย 
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   หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา   ดังนี้ 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต  
   1)  วิชาบังคับ                                                                       51   หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2155101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์               3(3-0-6)  
  Introduction to Political Science 

ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์      ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน    รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน        ลัทธิ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ     สถาบันทางการเมือง    กระบวนการทางการเมือง  
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

 

2155102 การเมืองการปกครองไทย                3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government 

ศึกษาประวัติและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย             
สถาบันทางการเมืองการปกครองของไทย          บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน         ตลอดจนวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญในประเทศไทย  

 

2155103 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง              3(3-0-6)  
  Constitution and Political Institution 

ศึกษาพัฒนาการ      กระบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ       ความ  
สัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง         รูปแบบของรัฐธรรมนูญ
และสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก           ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา 

 

2155205 การปกครองท้องถิ่นไทย             3(3-0-6) 
  Thai Local Government 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการปกครอง 
และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก  โดยเน้นการปกครอง
ท้องถิ่นไทย   ประวัติและพัฒนาการ   ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับ
การปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหา และผลกระทบต่อการพัฒนา
สังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 
2156101             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                           3(3-0-6) 
                           Introduction to Jurisprudence 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ได้แก่  ความหมาย    ประเภท  
ความส าคัญ   การจัดท า   การใช้   การยกเลิก   การตีความ และกระบวนการยุติธรรม  
ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา และกฎหมายพิจารณาวิธีความแพ่ง
และอาญา  เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น 

 

2156203            กฎหมายปกครอง                                                                                           3(3-0-6) 
                          Administrative Law  

                  ศึกษาความหมาย   ลักษณะ  และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง  บ่อเกิด             
  ของกฎหมายปกครอง     บริการสาธารณะ    การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง   
  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     ระบบข้าราชการ       ความเกี่ยวพันระหว่าง   
  เจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย        การควบคุมฝ่ายปกครอง          ศาลปกครอง      
  คดีปกครองและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      ข้อมูลข่าวสารทาง  
  ราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   
 

2158101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                          3(3-0-6)  
  Introduction to Public Administration 
   ศึกษาความหมาย     พัฒนาการ   แนวความคิด   ทฤษฎี   และความสัมพันธ์  

ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์      ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ      การบริหารงาน  
บุคคล    การบริหารงานคลังและงบประมาณ    องค์การและกระบวนการบริหารงาน  

 

2158102  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                               3(3-0-6) 
   Public  Policy and Planning 

   ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   ความส าคัญ   หลักการ   กระบวนการ   วงจร
ของนโยบายสาธารณะ   อันได้แก่  การก าหนดนโยบาย  การน านโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมินผลนโยบาย  รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบของนโยบาย เพื่อท า
ความเข้าใจในเบื้องต้น        และศึกษาในหลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์นโยบาย 

   ตลอดจนการวางแผน  โดยมุ่งเน้นแผนงานระดับพื้นที่
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2158103 ระบบบริหารราชการไทย                3(3-0-6) 
  Thai Public Administration System 

ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต 

 

2158104 ทฤษฎีองค์การและระบบบริหารองค์การสาธารณะ                              3(3-0-6) 
Organizational Theory  and Administration Systems of Public Organization 

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎี  ความเป็นมา  กระบวนการ  วิธีการ
บริหารงานตลอดจนระเบียบวิธีการในการปฏิบัติขององค์การสาธารณะ ทั้งที่เป็น
ระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ และองค์การภาครัฐรูปแบบใหม่  เช่น องค์การมหาชน  
องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ     องค์กรภาคประชาชน  และองค์กรรูปแบบ ใหม่ๆ 
เป็นต้น โดยศึกษาถึงผลที่พึงประสงค์และผลที่ไม่พึงประสงค์จากองค์การสาธารณะ 
เปรียบเทียบกับทฤษฎีองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม
ระหว่างระบบบริหารกับลักษณะงานขององค์การเหล่านั้น 

 

2158205 การบริหารงานคลังและงบประมาณ              3(3-0-6) 
  Fiscal and Budgeting Administration 

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และ
การงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หน้ีสาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิค และการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของ
ประเทศไทย 

2158206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                          3(3-0-6) 
  Public Human Resource Administration 

ศึกษาปรัชญา  ความเป็นมา  แนวคิดและนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การก าหนดงานและต าแหน่ง การก าหนด
เงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 
2158310 การจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                            3(3-0-6)  
  New Public Management 

ศึกษาหลักการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐร่วมสมัย  แนวความคิดการ
ปฏิรูประบบราชการ  การปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ  การปรับปรุงกระบวนการการท างาน  การบริหารงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมถึงการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

 

2158311 การประเมินผลโครงการ                3(3-0-6) 
  Project Evaluation 

 ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือ
นักบริหาร ศึกษาการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน 
ศึกษาบทบาทของสถาบันต่างๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การใน
ท้องถิ่น 

 

2158312            ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                       3(2-2-5) 
                          Research Methodology in Public Administration   
                          ศึกษาความหมาย              และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     

กระบวนการ วิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย   
การอ่านรายงานการวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยทุก
ขั้นตอน 

 

2158420             การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                3 (3-0-6) 
                            Seminar  in  Public Administration 
                              ศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสังคม  
 ปัจจุบัน      โดยเน้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  และน ามาปฏิบัติการสัมมนา  
 ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน    
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2158421 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ                                    3(3-0-6)  
  Performance Management and Quality Assurance 
   ศึกษาความหมาย      แนวคิด      หลักการ     ความส าคัญในการประเมินการ  
     ปฏิบัติงาน         ลักษณะการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล      กระบวนการ  

ประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ และเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานที่
มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้ ปัญหาในการประเมินการปฏิบัติงานพร้อมแนว
ทางแก้ไข ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ (Competence-

Based Assessment Techniques)  เทคนิคการก าหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมินการ
ปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal  KPIs)   ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพของงาน 
 

       
  2)    วิชาเลือก                                                    ไม่น้อยกว่า     33   หน่วยกิต  
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2155104 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น              3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations 
   ศึกษาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        แนวคิดพื้นฐาน 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ            ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ       เคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ            ปัจจัยด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ  สังคม   วัฒนธรรมและการทหารที่มีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้ง  

                  ระหว่างประเทศ         รวมถึงประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์                  
                            ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 

2155206 ปรัชญาการเมือง                                          3(3-0-6) 
  Political Philosophy  

ศึกษาที่มา  ความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง        ตลอดจนแนวความคิด
ของนักคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์              โดยเน้นนักคิดทาง
การเมืองตะวันตก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 
2155207 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ             3(3-0-6) 
  Comparative Local Government and Administration 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น  
การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร    ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  
โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศกับประเทศไทย  
แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต 

 

2155208 นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ              3(3-0-6)
  Social Policy and Welfare State 

ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสังคม   และสวัสดิการของรัฐ       
การวิเคราะห์นโยบายสังคม      ปัจจัยที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดนโยบาย
ดังกล่าว         การเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีผลต่อนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม        
แนวโน้มนโยบายสังคมและสวัสดิการในอนาคต  รวมถึงประเด็นนโยบายสวัสดิการ 
สังคมที่น่าสนใจ 

 

2155309 ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน                                            3(3-0-6)  
  Civil Society and People’s Participation 

ศึกษาความหมาย   หลักการ   แนวคิดและพัฒนาการของประชาสังคมทั้งใน
ประเทศไทยและตะวันตก      ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดประชาสังคมและการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน   การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจน
บทบาทของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 

2155310   จริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                                   3(3-0-6) 
   Ethics for Good  Governance 

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  ที่มาของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  
โครงสร้างพื้นฐานทางจริยธรรมที่ก่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมถึง
หลักการ ความส าคัญ  ตลอดจนบริบทที่ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  การประยุกต์ใช้และผลการใช้แนวคิดในการบริหารงานใน
ต่างประเทศ และประเทศไทย  โดยเน้นการท าความเข้าใจจากมุมมองที่หลากหลาย
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2155311 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย               3(3-0-6)  
  Human Rights in Thai Society 

ศึกษาความหมาย   แนวคิด   หลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน   พัฒนาการ
ของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย       สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ    
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน    กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมให้เป็นไปตาม
สิทธิมนุษยชน  เช่น  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน     ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  
เป็นต้น    ตลอดจนแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  

 

2155412 สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง                                                               3(3-0-6)  
  Peaceful Way and Conflict Management 

ศึกษาความหมาย  ประเภท    สาเหตุ    และแนวคิดพื้นฐานของความขัดแย้ง     
การตอบสนองต่อความขัดแย้ง   ประโยชน์และโทษของความขัดแย้ง   กระบวนการ
จัดการความขัดแย้ง    การเจรจาไกล่เกลี่ย    แนวคิด   และบทบาทของสันติวิธีใน
การจัดการความขัดแย้ง            การวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี  
วิเคราะห์สัมฤทธิผลของกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งเชิงสันติวิธีที่เหมาะสม 
 

2155413 ความคิดทางการเมืองไทย           3(3-0-6) 
  Thai Political Thoughts   

ศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิดทางการเมืองของนักคิดไทย             ตั้งแต่สมัย
สุโขทัย     อยุธยา     กรุงรัตนโกสินทร์        และสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง  
พระราชประเพณีและวรรณกรรมต่าง ๆ  

 

2156204            กฎหมายอาญา 1                                                             3(3-0-6) 
                          Criminal Code I 
                              ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา     การใช้กฎหมายอาญา        โทษและ 

วิธีการเพื่อความปลอดภัย  ความรับผิดในทางอาญา  การพยายามกระท าความผิด         
ตัวการและผู้สนับสนุน  การกระท าความผิดหลายบทและหลายกระทง  การกระท า 
ความผิดอีก  อายุความและหลักกฎหมายที่ใช้ในความผิดลหุโทษ 



 

 

32 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
2156205   กฎหมายอาญา 2                 3(3-0-6)  
   Criminal Code II 

     ศึกษาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร          ความผิดเกี่ยวกับ  
 การปกครอง     การยุติธรรม    ศาสนา   ความสงบสุขของประชาชน    การก่อให้เกิด  
ภยันตรายต่อประชาชน    การปลอมและการแปลง    ความผิดเกี่ยวกับการค้า   ความ 
ผิดเกี่ยวกับเพศ      ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย       เสรีภาพและชื่อเสียง     และ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

    
2156202             กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   3(3-0-6) 
                           Civil and Commercial Code 

                ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง    สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว  และมรดก  

 

2156306            กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                      3(3-0-6) 
                          Criminal  Procedure 

              ศึกษากระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป     วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์   ชั้นฎีกา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

2156307            กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         3(3-0-6) 
                          Civil Procedures Code 
                                          ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป    วิธีพิจารณาใน   
                           ศาลชั้นต้น   อุทธรณ์     และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   ภาค 1   
                           ภาค 2  และภาค 3     
 

2156308             กฎหมายลักษณะพยาน                                                             3(3-0-6) 
                           Evidence Code 
                                           ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล        ทั้งคดีแพ่ง 
                           และคดีอาญา   หลักในการรับฟัง   และไม่รับฟังพยานหลักฐาน    หลักเกี่ยวกับพยาน  
                           ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง    ข้อสันนิษฐาน   หน้าที่น าสืบตามประมวลกฎหมายวิธี  
                           พิจารณาความอาญาภาค 5 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
2158207 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น                3(3-0-6) 
  Local Government Administration  
   ศึกษากระบวนการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น       การด าเนินนโยบาย  

ท้องถิ่น      การบริหารโครงการท้องถิ่น     ทั้งโครงการทางด้านเศรษฐกิจ     สังคม    
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น      การบริหารงานคลังท้องถิ่น    รวมถึงการ
บริหารบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 

 

2158208 การบริหารโครงการ                3(3-0-6) 
  Project Management 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ  วงจรโครงการ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กระบวนการบริหาร
โครงการ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ  โดยเน้นศึกษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย 

 

2158209 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ                                         3(3-0-6)  
  Public Sector Organizational Behavior and Development 

ศึกษาพฤติกรรมองค์การ  วิวัฒนาการ และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมองค์การ  อาทิ  วัฒนธรรมองค์การ  ภาวะผู้น า และศึกษาความหมาย  
ความส าคัญ  แนวคิด  ทฤษฎี วิธีการในการพัฒนาองค์การ  ทั้งในด้านโครงสร้าง 
และเทคนิคการบริหาร โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะ และสภาพปัญหาของ
องค์การภาครัฐ 

 

2158313 เทคนิคการบริหาร                3(3-0-6) 
  Administrative Technique 

ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่างๆ  เช่น Balance Scorecard, Total Quality 
Management, Learning Organization, Knowledge Management, International 
Organization for Standardization  เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างใน
ฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหาร   เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

 



รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 

2158314             การจัดองค์กรท้องถิ่น                                                                                  3 (3-0-6) 
                            Local  Organization Management  
                                  ศึกษาความหมาย      หลักการ       ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น   ทั้งที่เป็น  
  ของรัฐและเอกชน    โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในท้องถิ่น  หลักการจัด  

องค์การในท้องถิ่น     การประสานงาน การจัดและการด าเนินงานระหว่างในชุมชน  
ระดับต่างๆแนวโน้มการจัดองค์การท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง  โดย
เน้นองค์การท้องถิ่นไทยและความสัมพันธ์ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน  รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

2158315 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร                          3(3-0-6) 
  Management Information System for Administration 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล      
การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน  การปฏิบัติงานการติดตาม
ควบคุม    และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  โดยบูรณาการการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

 

2158316 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้                                    3(3-0-6) 
Knowledge Management and Learning Organization 

ศึกษาความส าคัญของความรู้ที่มีต่อองค์การ    ความหมาย     หลักการ   
กระบวนการของการจัดการการความรู้  วิวัฒนาการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้  องค์ประกอบของการจัดการความรู้  การพัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้  รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้  เช่น  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร   เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล  โดยเน้นศึกษาการจัดการความรู้ในองค์การ
ภาครัฐ ในลักษณะการศึกษาและวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ ) 

 

2158317 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน              3(3-0-6)  
  Efficiency Development 
   ศึกษาความหมาย    ขอบเขต    แนวคิด   และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง   
        บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพ      การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน   

ความต้องการของมนุษย์  ค่านิยม  การส ารวจและการแลกเปลี่ยนค่านิยม  ค่านิยมที่
สัมพันธ์กับการท างาน  วัฒนธรรมในการท างาน  การต้ังเป้าประสงค์ของชีวิตและ
การท างาน  การส ารวจความรู้สึก  ปัญหาอุปสรรค  และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการ
ท างาน  การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 

 

2158318 การประเมินบุคคล                3(3-0-6) 

  Personnel Evaluation 
   ศึกษาแนวคิด         หลักการในการประเมินบุคคลในองค์กร     การประเมิน 

กระบวนการเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเคร่ืองมือในการประเมินบุคคลที่มี
ความแม่น ตรงและความเชื่อถือได้ 
 

2158319 แรงงานสัมพันธ์                 3(3-0-6)  
  Labour Relations 
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร     ประวัติและวิวัฒนาการ  

ของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ          ปัญหาแรงงานสัมพันธ์         สภาพ
ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง    กระบวนการเจรจาต่อรอง     การนัดหยุดงาน  
นโยบายแรงงานและภาวะการท างาน  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง  

 

2158422             ระเบียบปฏิบัติราชการไทย                                                                            3(3-0-6)    
                           Administrative Procedures 

ศึกษาระเบียบว่าด้วยการบริหารและปฏิบัติราชการต่างๆ       การด าเนินการ
ตามกฎหมาย      เช่น     ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล         ระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณ    ระเบียบงานสารบรรณ   ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ที่ดี   ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ  เป็นต้น   

 
 
 
 



 

 

3 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ ) 

 

2158423 การวางแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ                                                            3(3-0-6)  
  Strategic Planning and Management for Public Sector 

ศึกษาความหมาย     ลักษณะส าคัญ      หลักการ     แนวคิดและกระบวนการ
วางแผน         วิธีการและกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์            การวิเคราะห์
สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การ   ศึกษาตัวอย่างจากองค์การภาครัฐ       เน้น
การประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์กับองค์การภาครัฐในรูปแบบ  

 

    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                 8    หน่วยกิต 
     1) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        5    หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ ) 

 
2158424             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์                             5 (450) 
                           Field Experience in Public Administration  
                                  ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ และ  

 เอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์การบริหารในองค์การมาน าเสนอ
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

     2) วิชาวิทยาการจัดการ                                              3    หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ ) 

 
3519105 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป                3(3-0-6)  
 General Economics 
   ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อประกอบธุรกิจ   
 การจัดหาและใช้ทรัพยากร    การบริโภค    การผลิต   ตลาด  สถาบันการเงิน  การภาษี  
 อากร  การค้า  การลงทุน  ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 
 
 
 
 
 
 
 


