หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. ชื่อหลักสูตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
: Bachelor of Public Administration Program in
Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
(Public Administration)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต ร พ.ศ. 2555 รหั ส หลั ก สู ต ร
25491471103337
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2559 วั น ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดอ นุ มั ติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
รับ ราชการหรือปฏิ บัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หนวยงานรัฐรูป แบบ
พิเศษ องคกรบริหารทองถิ่นและภาคเอกชน ในสายงานที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผน การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย การบริ ห ารงานคลั ง การปกครอง การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม ในภาครั ฐ เช น
นั ก วิ เคราะห น โยบายและแผน นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั ก วิ ช าการการคลั ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
ปลัดอําเภอ นักวิชาการขนสง นักวิชาการผังเมือง ตํารวจ ทหาร เปนตน ในภาคเอกชน เชน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานบุคคล พนักงานธนาคาร เปนตน
9. ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจํ า ตั วประชาชน ตํ า แหน งวิช าการ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และป ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ลําดับ
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
1. อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี อาจารย รป.ม. (การปกครองสวนทองถิ่น)
3-9102-XXXXX-68-5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2545
2540

ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

100,000
100,000
2,296,136
120
19,134.46

200,000
200,000
3,602,720
240
15,001.33

300,000
300,000
4,241,001
360
11,780.56

400,000
400,000
4,881,640
480
10,170.08

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้ เรียนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด
การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2555 และขอ บังคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมวาดว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 139 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสู ตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิ ช าเลื อกเสรี โดยสอดคล องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
139 หนวยกิต
ก. หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศึกษา บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
103 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน
39 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
57 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
51 หนวยกิต
2.1.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
12 หนวยกิต
2.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
6 หนวยกิต
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2.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.1.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
2.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
2.2.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
2.2.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
2.2.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
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12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต

7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
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น(ท-ป-ค)
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)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology

13

รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต

ข.หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
103
(1) กลุมวิชาแกน
39
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9011101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
Basic Knowledge of Public Administration
9011102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Basic Knowledge of Political Science
9012103 การบริหารการคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budget Administration
9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
9011105 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
9011106 ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร
Good Governance, Morals and Ethics for Public
Administrator
2560101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Basic Knowledge of Jurisprudence
9012107 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
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หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
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(3-0-6)

9012108

การปกครองทองถิ่นไทย
Thai Local Government
9013109 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1
English for Public Administration 1
9013110 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2
English for Public Administration 2
9012111 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
9014112 สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร
Seminar on Public Administration
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
57
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
51
2.1.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
12
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9011201 ทฤษฎีองคการ
Organizational Theory
9012202 พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior
9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน
Archive Systems and Office Management
9013204 เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9012301 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
Public Policy Process
9013302 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Project Management

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

2.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9012401 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning
9012402 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

9013403
9013404

การบริหารคาตอบแทน
Payment Management
แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน
Labor Relations and Labor Unions

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

2.1.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทาง
15
รัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9011501 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
9012502 การบริหารการพัฒนา
Development Administration
9013503 การบริหารเชิงกลยุทธ
Strategic Management
9013504 เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับ
รัฐประศาสนศาสตร
Economics and Management for Public
Administration
9013505 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
Introduction to Public Administration Research
Methodology
2.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9013601 ระบบงบประมาณ
Budgeting Systems
9013602 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ
Public Economic Policy and Fiscal
Administration
2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9013205 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
Management Innovation
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6

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

9013206

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9013207 การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
9014208 ภาวะผูนํา
3(3-0-6)
Leadership
9014209 สัมมนาการจัดการองคการ
3(2-2-5)
Seminar on Organizational Management
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9013303 การวิเคราะหและประเมินนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Analysis and Assessment
9013304 การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
Project Evaluation
9013305 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Project Management Workshop
9013306 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3(3-0-6)
Public Policy in Thailand
9013307 กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Interest Groups and Public Policy
9013308 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3(3-0-6)
Disaster Management and Emergency Policies
9013309 นโยบายและการจัดการขนสง
3(3-0-6)
Transportation Policy and Management
9013310 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ
3(3-0-6)
Theories and Approaches of Foreign Policy
9014311 สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar on Public Policy
2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9013405 การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ
3(3-0-6)
Job Analysis and Career Planning
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9013406

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Appraisal
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9013407 การสรรหาและการคัดเลือก
Recruitment and Selection
9013408 การประเมินทรัพยากรมนุษย
Human Resource Evaluation
9014409 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
Seminar on Human Resource Management
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9011506 รัฐประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน
Public Administration and ASEAN Community
9013507 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
Practice in Public Administration Careers 1
9014508 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
Practice in Public Administration Careers 2
9013509 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
Statistics for Public Administration Research
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9012603 เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบือ้ งตน
Introduction to Monetary and Fiscal Economics
9012604 นโยบายภาษีอากร
Tax Policies
9012605 นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
Monetary Policies and Financial Institutions
9013606 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
Public Investment Administration
9013607 การบริหารความเสีย่ ง
Risk Management
9013608 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
International Economy and Politics
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3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9013609

การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro-Economics 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macro-Economics1
9014610 สัมมนาการบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
Seminar on Fiscal and Budgeting Administration
2.2.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9012801 ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Public and Private Sector Relations
9013802 การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
3(3-0-6)
Organizational Competition and Dynamics Analysis
9013803 การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
Negotiation and Conflict Management
9013804 การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและ
3(3-0-6)
ภาคเอกชน
Modern Management for Public and Private Organizations
9013805 ธุรกิจ การเมืองและการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Business, Politics and Management
9014806 สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน
3(2-2-5)
Seminar on Public and Private Management
2.2.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9011901 การจัดองคกรสวนทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Organization Management
9011902 หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
3(3-0-6)
Principles and Processes of Local Planning
9012903 การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial and Fiscal Administration
9012904 การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Supplies Management
9013905 การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Urban Planning for Local Development
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9013906

การบริหารการศึกษาทองถิ่น
Local Education Administration
9013907 การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
Local Infrastructure Management
9013908 การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
Local Public Health Administration
9013909 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
Local Natural Resources and Environment
Management
9013910 การบริหารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น
Local Tourism Development Administration
9013911 การบริหารและการปกครองสวนทองถิน่ เปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and
Government
9014912 สัมมนาการปกครองทองถิ่น
Seminar on Local Government
2.2.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2562501 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
2562307 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
2562308 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
2562309 กฎหมายอาญา 3
Criminal Law 3
2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1
2563426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure 2
2563505 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
9013001 อาชญาวิทยา
Criminology
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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(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
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)

9013002

การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
Criminal Justice Administration
9013003 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Criminal Justice Administration
9014004 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม
Seminar on Justice Administration
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
ก . แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9014701 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร
Pre-practicum in Public Administration
9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Professional Internship in Public Administration
รหัสวิชา
9014711

ข. แผนสหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
9014712 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
2(90)
5(450)

น(ท-ป-ค)
1(45)
6(540)
6

หนวยกิต

ให เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมโดยไมซ้ํากับ รายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเป นรายวิชาที่กําหนดให เรียนโดยไม นับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป

้

หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป

้

หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่
เลขตัวที่

1-3
4
5
6,7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง กลุมวิชาแกน
หมายถึง กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
หมายถึง กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
หมายถึง กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
หมายถึง กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
หมายถึง กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หมายถึง กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
หมายถึง กลุมองคความรูดานปกครองทองถิ่น
หมายถึง กลุมองคความรูดานบริหารงานยุติธรรม

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตอง
ผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะ
ผานการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
2500114
2560101
9011101
9011102
9011106
9011201

ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีองคการ
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

รหัสวิชา
2000112
2000114
1500134
9012108
9011104
9011501
9011105

รหัสวิชา
4000124
4000126
9012107
9012111
9012401
9012202
1500136

รหัสวิชา
1500135
2500115
9012203
9012301
9012402
9012103
9012502

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
สังคมไทยในบริบทโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการ
การปกครองทองถิ่นไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ระบบบริหารราชการไทย
การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม

น(ท-ป-ค)
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(3-0-6)
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมองคการ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
รวม

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)
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การบริหารการคลังและงบประมาณ
การบริหารการพัฒนา
รวม

น(ท-ป-ค)
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)
21 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
9013109
9013302
9013504
9013404
9013601
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน
ระบบงบประมาณ
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
9013204
9013505
9013110
9013503
9013403
xxxxxxx

ชื่อวิชา

เทคนิคการบริหาร
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2
การบริหารเชิงกลยุทธ
การบริหารคาตอบแทน
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(..-..-..)
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
9013602
9014112
9014701
9014711
xxxxxxx

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร หรือ
2(90)
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
วิชาเลือกเสรี
3(..-..-..)
รวม
11 หรือ 10 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
9014702 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร หรือ
5(450)
9014712 สหกิจศึกษา
6(540)
รวม
5 หรือ 6 หนวยกิต
สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต
ก. หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศึกษา บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.1.1 กลุมองคความรูด านองคการและการจัดการ
2.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
2.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.1.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
2.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
2.2.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
2.2.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
2.2.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
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103
39
57
51
12
6
12
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
6

หนวยกิต
หนวยกิต

7
6

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภาษาไทย การใช ภ าษาไทยเพื่ อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การทํ า งาน
การแนะนํ าตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพู ดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอาน
เอกสาร การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing

1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขีย นภาษาญี่ ปุ น และการใชภ าษาญี่ ปุ น ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิ จ กรรมในชี วิตประจํ าวั น การบอกเวลา คําศั พท ในบริบ ท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อก
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิ จ กรรมในชี วิต ประจํ าวั น การบอกเวลา คําศั พท ในบริบ ท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การใช ภ าษามาเลย
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กีฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การใชภ าษาลาวใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รูป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessory

1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั กท องเที่ ย ว กีฬ า การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น การใชภ าษาพมา ใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิ เรกและกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ าวั น การรับ ประทานอาหารนอกบ าน การท องเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เคราะห การแสดงทั ศ นะต อ
การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวัน ออกเฉียงใตห รืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคู
เจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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รหัสวิชา
2000116

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ป ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมป จ จุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อ การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับ จิตอาสาเพื่ อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท องถิ่ น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานด านจิต อาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบ ค น ฐานขอมู ล ออนไลน การเขีย นรายงานทางวิช าการ การเขี ย น
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
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รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปน มาของอาณาจักรทวารวดี ลั กษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด ความคิ ดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใช เหตุ ผ ล การวิ เคราะห ข อ มู ล ข าวสาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการประยุ ก ต ใช ในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life

4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ การสืบคน ขอมูล โปรแกรมประยุกต
ด านการประมวลผลคํ า ด านตารางคํ านวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด านการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั งงาน ภาวะโลกร อ น ด านทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญ ของสุขภาพ ด านรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุน ไพร อนามั ย
สวนบุคคล และสิ่งแวดล อมในชุมชน โรคและวิธีการป องกัน โรค การสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
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รหัสวิชา
4000129

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิป ระโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่
ใช ใน การชํ าระค าไฟฟ าและน้ํ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ าระ และคณิ ต ศาสตร
ประกันภัย
Basic mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science

38

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011101
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Basic Knowledge of Public Administration
ความหมาย ความสํ า คั ญ ขอบข า ย สถานภาพ และระเบี ย บวิ ธี ศึ ก ษาทาง
รัฐประศาสนศาสตร วิวัฒนาการ ทางรัฐประศาสนศาสตรในยุคสมัยตาง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ขอดี
ขอเสียในแตละกระบวนทัศน รวมถึงทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร
แนวคิ ด และทฤษฎี ว า ด ว ยการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการบริ ห ารสาธารณะแนวใหม
ความสัมพันธระหวาง รัฐประศาสนศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ไดแก ปรัชญาการเมือง การปกครอง
และการบริหารทองถิ่น การเงิน การคลังภาครัฐ มิติเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ และจริยธรรม
นักบริหาร
9011102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Basic Knowledge of Political Science
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย สถานภาพ ระเบียบวิธีศึกษา และพัฒนาการ
ของวิชารัฐศาสตร ปรัชญาทางการเมือง บริบททางการเมือง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ ระบอบ
การเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบกฎหมาย ระบบการเลือกตั้ง ระบบบริหารราชการ
สิ ท ธิ หน า ที่ และเสรี ภ าพของประชาชน วั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง พฤติ ก รรมทางการเมื อ ง
การมีสวนรวมทางการเมือง และความเปนพลเมือง
9012103

การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budget Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิ ด การบริห ารการคลั งและงบประมาณของภาครั ฐ
นโยบายเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การคลั ง นโยบายการเงิ น ของรั ฐ ระบบภาษี อ ากร รายรั บ รายจ ายของรั ฐ หนี้ ส าธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิ ค และการวิ เคราะห ง บประมาณ การวิ เ คราะห ก ารลงทุ น
การเปนผูประกอบการของภาครัฐ และการบริหารการเงินของภาครัฐ เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
และปญหาการงบประมาณของประเทศไทย
9011104

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน กระบวนการกําหนดนโยบาย
รูปแบบ ตัวแบบ ขั้นตอน สภาพแวดลอมของนโยบายสาธารณะ การวางแผน ปญหา อุปสรรค
และกรณีศึกษาในการกําหนดนโยบายและการวางแผนของประเทศไทย
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รหัสวิชา
9011105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความหมาย วิ วัฒ นาการ แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
กระบวนการ ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย รูปแบบ ปญหา
อุป สรรค รวมทั้ งกฎหมายเกี่ ยวกั บ การบริห ารทรั พยากรมนุ ษย และกรณี ศึกษาในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
9011106

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร3(2-2-5)
Good Governance, Morals and Ethics for Public Administrator
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรมที่จําเปนสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งแนวคิดดานจิตอาสา กระบวนการปลูกฝง
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนําไปประยุกตใชกับ
การประกอบอาชีพ
2560101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Jurisprudence
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ได แ ก ความหมาย ประเภท ความสํ า คั ญ
การจัดทํ า การใช การยกเลิก การตี ความ และกระบวนการยุติธรรม ศึ กษากฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย กฎหมายอาญา และกฎหมายพิ ธีพิ จ ารณาความแพ งและอาญาเฉพาะในส วนที่เป น
ความรูเบื้องตน
9012107

รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
หลั กการ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ม า และประเภทของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ อํ า นาจอธิ ป ไตย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสถาบั น
ทางการเมือง สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง วัฒ นธรรมทาง
การเมือง ความเปนพลเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง
9012108

การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของการปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบ โครงสราง อํานาจ หนาที่ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นไทย รวมทั้งสิทธิ หนาที่
และการมีสวนรวมประชาชนในการปกครองทองถิ่น ปญหา อุปสรรค และกรณีศึกษาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไทย
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รหัสวิชา
9013109

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1
3(3-0-6)
English for Public Administration 1
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร โ ดยเน น
การอาน การเขียน และศัพทเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร
9013110

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 2
3(3-0-6)
English for Public Administration 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 9013109ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 1
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ นั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร โดยเน น การอ า น
การเขียน การพู ด การนําเสนอ การสื่อสาร การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน รวมทั้ ง
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบ และปฏิบัติงานในราชการ
9012111

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
แนวคิดเกี่ ยวกับ ระบบสารสนเทศ ความสัมพัน ธระหวางระบบสารสนเทศกั บ
องคการ ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ อินเทอรเน็ตและพาณิ ชย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จริ ย ธรรมและความปลอดภั ย ในการใช ร ะบบ
สารสนเทศ
9014112

สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Seminar on Public Administration
สัมมนาทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงานจริงในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งนี้อยูในความควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.1.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011201
ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organizational Theory
แนวคิดและทฤษฎีองค การ การเกิดขึ้น ขององคการ รูปแบบองคการสมัยใหม
สิ่งแวดลอมองคการ ระบบและโครงสรางองคการ สายการบังคับบัญชาขององคการ การออกแบบ
องคการ ทั้งองคการภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคการที่ไมใช ทั้งภาครัฐและเอกชน พฤติกรรม
องคการในการบริหารงานในดานตาง ๆ และปจจัยที่มีผลตอการออกแบบโครงสรางองคการ ไดแก
กลยุทธ เทคโนโลยี และขนาด ความสัมพั น ธระหวางโครงสรางองค การ และประสิทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพขององคการ
9011202

พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานเชิ งพฤติ ก รรมศาสตร การศึ ก ษาวิ เคราะห
พฤติกรรมมนุษยในองคการตั้งแตระดับปจเจกบุคคล กลุมและองคการ ไดแก บุคลิกภาพ การรับรู
เจตคติ ความเครียดในการทํางาน การจูงใจ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงในองคการ
อํานาจและการเมืองในองคการ วัฒนธรรมองคการ มนุษยสัมพันธในองคการ การติดตอสื่อสารใน
องค ก าร วั ฒ นธรรมองค ก าร และการพั ฒ นาองค ก ารซึ่ งเชื่ อ มโยงไปยั งกระบวนการวางแผน
การควบคุมและอํานวยการ และการบริหารเชิงกลยุทธ
9012203

ระบบงานสารบรรณและการจัดการงานสํานักงาน
3(2-2-5)
Archive System and Office Management
ลักษณะและประเภทของระบบงานสารบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบ
งานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การวิเคราะห วางแผน บริหารงานสํานักงาน การจัดผัง
โครงสร า งองค ก ร การจั ด เก็ บ เอกสารและข อ มู ล การออกแบบและการควบคุ ม แบบฟอร ม
การควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน การควบคุมคาใชจายของสํานักงาน การบริหารงาน
พัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําหนดความตองการ การจัดหา การเก็บรักษา ระบบบัญชี
คุม ระบบสํานักงานอัตโนมัติ และเครื่องมือการสื่อสารภายในสํานักงาน

42

รหัสวิชา
9013204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
ตั ว แบบและเทคนิ คทางการบริ ห าร ได แก กลยุ ทธ ก ารแข งขั น การวิเคราะห
สถานการณ การปรับปรุงระบบงาน การวิเคราะหเพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน การบริหารงาน
โดยยึดวัตถุประสงค เทคนิคเชิงปริมาณ เปนตน รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
การบริหารงานพัสดุ การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
การควบคุ ม และตรวจสอบภายใน การบริห ารความเสี่ ย ง ภาวะผู นํ าการทํ างานเป น ที ม และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
2.1.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012301
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy Process
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ตั้งแต การก อตั วของ
นโยบาย การกําหนดทางเลือกสาธารณะ การอนุมัตินโยบาย การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
การติดตามและประเมิน ผลนโยบาย รวมถึงผลสะทอนกลับของนโยบายที่มีผลตอการปรับปรุง
นโยบายใหมีประสิทธิภาพ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานตางๆ
9013302

การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Project Management
ความสั ม พั น ธ ร ะห ว า งน โยบ าย แผ น แล ะโค รงการ วงจรโครงการ
การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ กระบวนการบริหารโครงการ
การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการสาธารณะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหและประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ
และกรณีศึกษาโครงการสาธารณะของประเทศไทย
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2.1.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012401
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Planning
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย กระบวนการและเทคนิ ค
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การศึกษาอุปสงคและอุปทานทรัพยากรมนุษย และการจัดทําแผน
ทรัพยากรมนุษย
9012402

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Development
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิธีการและเทคนิคพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย ในองค การ แนวโน มและทิ ศทางของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยในองคการ และปญ หา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
9013403

การบริหารคาตอบแทน
3(3-0-6)
Payment Management
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ ระบบการบริหารคาตอบแทน หลักการ กระบวนการ
และวิธีการจัดทําโครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ กฎหมาย
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารค า จ า งเงิ น เดื อ นและประโยชน ต อบแทนอื่ น ๆ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานและการบริห ารผลการปฏิ บั ติงาน การบริห ารจัด การสวัสดิ การ
นันทนาการและพนักงานสัมพันธ
9013404

แรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Relations and Labor Unions
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธและสหภาพแรงงาน ความสัมพันธระหวาง
ลูกจางกับฝายบริหาร ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ
ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง
การนั ด หยุ ดงาน การป ด งาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํ างาน รวมทั้ งกฎหมายเกี่ย วกั บ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานแรงงานสัมพันธ สหภาพแรงงาน และการจัดการความขัดแยง
ในองคการ
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2.1.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011501
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจากพื้นฐานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
ระหวางประเทศ แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ
ความเปนมาของการบริหารราชการของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รูปแบบการบริหารราชการ
สวนกลาง การบริ ห ารราชการส วนภู มิภ าค และการบริห ารราชการสว นทอ งถิ่น ของไทยใน
ปจจุ บั น และการปกครองและการบริห ารท องถิ่น กฎหมายมหาชนที่ เกี่ ย วข องกับ การบริห าร
ราชการไทย ตลอดจนสภาพปญหา สาเหตุและแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการของไทย
9012502

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา กระบวนการบริหาร การบริหาร
เชิง กลยุทธ การบริหารสาธารณะแนวใหม การจัดทําและการสงมอบบริการสาธารณะ และ
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอื่น ๆ รวมตลอดถึงความสัมพันธและ
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ

9013503

การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ย วกับ การบริหารเชิงกลยุทธ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกั บ
การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป าประสงค ตัว ชี้ วัด การศึก ษาสภาพแวดลอ ม เพื่ อ วิเคราะห
จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม เพื่ อ นํ า มาสู ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ มี ค วามเหมาะสม
การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ
9013504

เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Economics and Management for Public Administration
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร และการจั ด การ ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การเปน ผูประกอบการกับการจัดการบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับ การบริหารภาครัฐ
การตลาดสํ าหรั บ รั ฐ ประศาสนศาสตร แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ งการประยุ ก ต ใช กั บ
การบริหารงานภาครัฐ และการจัดการวิสาหกิจชุมชน
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รหัสวิชา
9013505

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ทฤษฎี ความรู ความหมาย และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กระบวนการวิ จัย การออกแบบการวิจั ย สถิ ติ พื้ น ฐานและการใชโปรแกรม
สํ าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย การเขี ย นเค าโครงการวิ จั ย การอ านรายงานการวิ จั ย รู ป แบบและ
การอางอิง ทดลองฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัย
2.1.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013601
ระบบงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgeting Systems
ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การงบประมาณ การบริ ห ารทรั พ ยากร
ดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การเปนผูประกอบการของภาครัฐ การบริหารการเงินของ
องค ก ารภาครั ฐ ทิ ศ ทางและโครงสร า งของ งบประมาณ กระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณ
การวิเคราะหงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ศึกษาการเปรียบเทียบระบบงบประมาณ
ปญหาอุปสรรคในการจัดทํางบประมาณและการบริห ารงบประมาณ การบริหารรายไดภ าครัฐ
การบริหารรายจายภาครัฐ การคลังและงบประมาณทองถิ่น การบริหารรายไดและรายจายของ
ทองถิ่น เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
9013602

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Economic Policy and Fiscal Administration
ระบบเศรษฐกิจมหภาค และกระบวนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และ
การเงิน รวมทั้งการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น เครื่องมือ
ทางการคลังและการหารายไดของรัฐบาล ทั้งในดานการสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
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2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก
2.2.1 กลุมองคความรูดานองคการและการจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013205
นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Management Innovation
ความหมายของนวัต กรรม ความจํ าเป นของนวัต กรรมต อการบริห ารจัดการ
แนวคิดและหลักการของนวัตกรรมในองค การ การแสวงหาและทดลองใชน วัตกรรมที่เกิดขึ้ น
ภายใต ลั กษณะและพั ฒ นาการขององคการที่มี ความสัมพั น ธกับ สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
โดยเนนการพัฒนาระบบและวิธีการทํางานเพื่อการปรับตัวใหเขากับบริบทขององคการอันนําไปสู
ความเปนเลิศ
9013206

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
แนวคิดเกี่ ย วกั บ การจัดการคุณ ภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการควบคุม
คุ ณ ภาพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การจั ด การด า นคุ ณ ภาพในองค ก าร การประกั น คุ ณ ภาพหรื อ
การจัดการคุณภาพทั้งองคกร การจัดการดานคุณภาพของสินคาและบริการ เทคนิคและวิธีการใช
เครื่องมือการจัดการคุณภาพ
9013207

การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ย วกั บ การจัด การความรู องค การแหงการเรีย นรู รูป แบบ
การจัดการความรู การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคการแหงการเรียนรูและรูปแบบการจัดการ
ความรูตางๆ การนํากรณีศึกษาจากองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาสัมมนาในชั้นเรียน
เพื่อวิเคราะหถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว รวมทั้งปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการความรู
อันนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานองคการ

9014208

ภาวะผูนํา
3(3-0-6)
Leadership
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดพื้นฐานเรื่องผูนําในยุคใหม การพัฒ นาบุคลิกภาพ
โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวการณเปนผูนําของสังคมทุกระดับ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่
ของผูนําในการเปลี่ยนแปลง ศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการเปนผูนําในยุคโลกาภิวัฒน การตัดสินใจ
บทบาทของผูนํากับประชาธิปไตย การสรางความสัมพันธที่สรางสรรคในองคการ และกิจกรรม
นันทนาการ
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รหัสวิชา
9014209

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาการจัดการองคการ
3 (2-2-5)
Seminar on Organizational Management
สัมมนาเกี่ยวกับองคการและการจัดการ โดยนําประเด็นที่นาสนใจมาจัดอภิปราย
ทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.2.2 กลุมองคความรูดานนโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013303
การวิเคราะหและประเมินนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Analysis and Assessment
แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหและประเมินนโยบาย รวมถึง รูปแบบ กระบวนการ
การวิเคราะห ขั้นตอน เทคนิค บทบาทของผูประเมินในการประเมินนโยบาย รวมถึงผลกระทบ
จากการดําเนิ น นโยบายเพื่ อนํ าไปสูการปรับ ปรุงนโยบายให ส อดคล องกั บ บริบ ททางเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง
9013304

การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
Project Evaluation
หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือนักบริหาร
ศึ กษาการกํ าหนดมาตรฐานและเกณฑ ในการประเมิน ผล เทคนิ คการประเมิน ผลโดยเฉพาะ
การประเมิ น ผลก อ น ระหว า ง และหลั ง การปฏิ บั ติ ต ามแผน ศึ ก ษาบทบาทของสถาบั น
ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการในสวนทองถิ่น
9013305

การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Project Management Workshop
การจัดการนโยบายในเชิงบูรณาการ เริ่มตั้งแตวางแผนโครงการ การวิเคราะห
โครงการ การอนุมัติโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงและ
แกไขโครงการ ศึกษาในเชิงกรณีศึกษา การจําลองสถานการณ และการแสดงบทบาทสมมุติหรือ
การลงมือปฏิบัติงานจริง
9013306

นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3(3-0-6)
Public Policy in Thailand
พัฒนาการ กระบวนการกําหนด การกอตัว การอนุมัตินโยบายและการพัฒนา
นโยบายสาธารณะของไทยในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และ
การศึกษาวิเคราะหนโยบายรายสาขา
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รหัสวิชา
9013307

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุมผลประโยชนกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Interest Groups and Public Policy
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ
วิธีการรวมกลุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รูปแบบอํานาจในการตอรอง วิธีการผลักดัน
นโยบายของกลุ ม ช อ งทางที่ รั ฐ บาลเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการเสนอนโยบาย
ตลอดจนป ญ หา อุ ป สรรค ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลวในการผลั ก ดั น
ความตองการของกลุมไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะ
9013308

นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3(3-0-6)
Disaster Management and Emergency Policies
พื้นฐานของการบริหารจัดการขององคกรที่มีหนาที่ปฏิบัติงานตอบรับตอภาวะ
ที่เรงดวน การจัดการภายในองคกรในภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉิน และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมภายนอกและภัยพิบัติแตละชนิด การดําเนินงานการบริหารและการจัดการของ
องคการภาครัฐและภาคที่เกี่ ยวของกับ การบรรเทาสาธารณภัย ป จจั ยที่ ช วยให การปฏิบั ติ งาน
เป นไปอยางมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล และสามารถปรับตัวให เขากับภาวะที่แปรเปลี่ย น
ตลอดเวลา
9013309

นโยบายและการจัดการขนสง
3(3-0-6)
Transportation Policy and Management
ความรู พ้ื น ฐานของระบบการขนส ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส เพื่ อ นํ าไปกํ าหนด
นโยบายสาธารณะและบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาการบริหารระบบขนสงทุกประเภท
การขนสงทางบก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ และ การขนสงหลายรูปแบบ ซึ่งศึกษาถึง
ความสัมพันธเชิงบทบาทระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตางประเทศ และองคกรระดับสากล
9013310

ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายตางประเทศ
3(3-0-6)
Theories and Approaches of Foreign Policy
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เรื่ อ งนโยบายต างประเทศ ทฤษฎี อํ า นาจ ทฤษฎี ร ะบบ
แนวคิดวาด วยบู รณาการและความขัดแยง มโนทั ศน วาดวยพฤติกรรมในนโยบายต างประเทศ
การวิเคราะหการเมืองระหวางประเทศอยางเปนระบบ
9014311

สัมมนานโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar on Public Policy
สัมมนาเกี่ ยวกั บ นโยบายสาธารณะ โดยนํ าประเด็น ที่น าสนใจมาจัดอภิป ราย
ทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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2.2.3 กลุมองคความรูดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9013405
การวิเคราะหงานและการวางแผนงานอาชีพ
3(3-0-6)
Job Analysis and Career Planning
หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการวิเคราะหงานและการวางแผน
และจัด ทําระบบสายงานอาชีพ ตลอดจนแผนสื บ ทอดตําแหนงเพื่อความสามารถขององคการ
และเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
9013406

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Appraisal
แนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรายบุคคล รายหนวยงานยอย
และในภาครวมขององคการ การเชื่อมโยงระหวางกลยุทธขององคการกับผลการปฏิบัติงาน ศึกษา
ถึ ง วงจรในการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต ขั้ น ตอนการวางแผน การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ
และการประเมินผล
9013407

การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)
Recruitment and Selection
หลั กการ ทฤษฎี เทคนิ ค กระบวนการในการสรรหาและคัด เลือ กทรัพ ยากร
มนุษย เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติได
ตรงตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ
9013408

การประเมินทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Evaluation
หลักการในการประเมินทรัพยากรมนุษยในองคการ การประเมินกระบวนการ
เลื อกสรรบรรจุ แต งตั้ งบุ คคลเข าทํางาน การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงานการพิ จารณาความดี
ความชอบโดยใชเทคนิ คและเครื่องมือในการประเมินทรัพยากรมนุษย ที่ มีความแมนตรงและ
ความเชื่อถือได
9014409

สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(2-2-5)
Seminar on Human Resource Management
สัมมนาเกี่ ยวกับ การบริห ารทรัพยากรมนุ ษย โดยนําประเด็น ที่นาสนใจมาจัด
อภิ ป ราย ทางวิ ชาการ เพื่ อให ไดมาซึ่งขอสรุป อัน จะเปน ประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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2.2.4 กลุมองคความรูดานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011506
รัฐประศาสนศาสตรกับประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Public Administration and ASEAN Community
เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมืองการปกครองของประเทศ ในกลุ ม
ประชาคมอาเซี ย น วิ เคราะห ผ ลดี ผลเสี ย ที่ มี ต อ ประเทศไทย รวมทั้ ง แนวทางการปรั บ ตั ว
การกําหนดกลยุทธตอการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
9013507

ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 1
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 1
ทดลองฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ รั ฐ ประศาสนศาสตร ขั้ น พื้ น ฐาน โดยนํ า
กรณีศึกษาดานการบริหารงานจากหนวยปฏิบัติงานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาใชเปนตัวอยาง
ในการศึกษา วิเคราะหและจําลองสถานการณในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน
9014508

ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2
3(2-2-5)
Practice in Public Administration Careers 2
ทดลองฝ ก ปฏิ บั ติ งานทางวิ ช าชี พ รั ฐ ประศาสนศาสตร ด า นการบริ ห ารงาน
จากหนวยปฏิบัติงานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน และนําความรูและประสบการณมาใชในการศึกษา
วิเคราะหในชั้นเรียน โดยมีการบูรณาการองคความรูภาคทฤษฎีเพื่อนําเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
9013509

สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Public Administration Research
สถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร ทั้ ง เชิ ง พรรณนา
และเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล
และปญหาการวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การประมวลผล และการแปลผล
ขอมูลทางสถิติ
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2.2.5 กลุมองคความรูดานการคลังและงบประมาณ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012603
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Monetary and Fiscal Economics
เงิน และบทบาทของเงิน ในระบบเศรษฐกิ จ ตลาดการเงิน และตราสารตางๆ
สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง ทฤษฎีและนโยบายการเงินเบื้องตน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงบทบาท
ภาครั ฐ ในระบบเศรษฐกิ จ กลไก และเครื่ อ งมื อ ของรั ฐ บาล สถาบั น การคลั งในประเทศไทย
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และระบบการคลัง
9012604

นโยบายภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Policies
ทฤษฎีและความรูเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก ฐานภาษี วัตถุประสงคและโครงสราง
ของภาษี โครงสรางอัตราภาษี วิธีการประเมินภาษี ภาษีทางตรงและทางออม องคประกอบของ
ระบบภาษี ตลอดจนผลกระทบโดยทั่วไปของภาษี การบริหารการจัดเก็บภาษี กฎหมายภาษี และ
การกําหนดนโยบายภาษีอากร ในการบริหารงานในองคการ

9012605

นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Policies and Financial Institutions
แนวคิดทฤษฎีการเงิน สถาบันการเงิน บทบาทโครงสราง และสภาพปญหาของ
สถาบันการเงิน ในระบบเศรษฐกิจ วิธีการนํานโยบายการเงินไปใชเพื่อแกปญหา กฎหมายการเงิน
การคลัง
9013606

การบริหารการลงทุนสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Investment Administration
การวิเคราะหความคุม ทุน ของการลงทุน ในโครงการสาธารณะ นโยบายและ
รูป แบบของการลงทุ น สาธารณะ การระดมเงิ น ทุ น เพื่ อ การลงทุ น ในโครงการสาธารณะ
การวิเคราะหผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะ
9013607

การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับสิ่งตาง ๆ ที่อาจกีดกันองคกร
จากการบรรลุเปาหมาย
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รหัสวิชา
9013608

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Economy and Politics
ความสั ม พั น ธ ความเชื่ อ มโยง ระหว า งป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ภายในประเทศ การเมืองระหวางประเทศ และการบริหารราชการ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งระหว างประเทศ ซึ่ งส งผลต อ การรวมกลุ ม เชิ งบู ร ณาการ
ทางเศรษฐกิจการเมือง
9013609

การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary
องคประกอบเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ ปญหาดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ ดุลการคาขาดดุลหรือเกินดุล ดุลชําระเงินไมสมดุล ทุนสํารองลดลงหรือติดลบ คาเงิน
บาทผั น ผวนขาดเสถี ย รภาพ ระบบการเงิ น ระหว า งประเทศและระบบอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ และบทบาทสถาบันการเงินระหวางประเทศ
3592101

เศรษฐศาสตรจุลภาค1
3(3-0-6)
Micro-Economics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรม
ของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาด ประเภทตาง ๆ ของการจัดสรรคาตอบแทน
ให แ ก ป จ จั ย การผลิ ต ในรู ป ค าเช า ค าจ าง ดอกเบี้ ย และกํ าไร บทบาทของรัฐ ในทางเศรษฐกิ จ
โดยทั่วไป
3592102

เศรษฐศาสตรมหภาค1
3(3-0-6)
Macro-Economics1
พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งเปนตัวกําหนด รายไดประชาชาติ
เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน
ระดับเงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบายการเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
9014610

สัมมนาการบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(2-2-5)
Seminar on Fiscal and Budgeting Administration
สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานคลังและงบประมาณ โดยนําประเด็นที่นาสนใจ
มาจัดอภิปราย ทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับ
การบริหารงานคลังและงบประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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2.2.6 กลุมองคความรูดานการจัดการภาครัฐและเอกชน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9012801
ความสัมพันธระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Public and Private Sector Relations
ความหมาย หลักการแนวคิดทฤษฎีดานความสัมพันธในการบริหารงานระหวาง
องคการภาครัฐและภาคเอกชน โดยทําความเขาใจกับนโยบาย กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติ
การบริหารจัดการความสัมพันธ เทคนิคในการสรางเครือขาย พันธมิตรทางธุรกิจและการตอรอง
ระหวางหนวยงาน รวมถึงความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
.
9013802
การวิเคราะหการแขงขันและพลวัตองคการ
3(3-0-6)
Organizational Competition and Dynamics Analysis
แนวคิ ด ทฤษฎี และเครื่ องมื อต าง ๆ ในการวิ เคราะห แนวโน มสภาวะการแข งขั นและ
สภาพแวดลอมองคการทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
องคการเพื่อสรางความเขาใจในสภาวะการแขงขันและการสรางศักยภาพเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงขององคการ
การนําขอมูลจากการวิเคราะหมาสูการวางแผน การกําหนด กลยุทธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแขงขัน
ที่มีประสิทธิภาพ
9013803

การเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
Negotiation and Conflict Management
แนวคิด ทฤษฎีในการเจรจาตอรอง การวิเคราะหความตองการ การเจรจาเพื่อ
หวั งผล ลั ก ษณะ สาเหตุ รู ป แบบและพั ฒ นาการของความขั ด แย งระหว างรั ฐ เอกชน และ
ประชาชนในสังคมไทย กระบวนการของการจัดการความขัดแยง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการ
ความขัดแยง ปจจัยเชิงโครงสรางกับการจัดการความขัดแยง กติกา กลไก กระบวนการจัดการ
ความขัดแยง การแกไขความขัดแยง และกรณีศึกษาความขัดแยงในองคกรตางๆ
9013804

การจัดการสมัยใหมสําหรับองคการภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Modern Management for Public and Private Organizations
แนวความคิ ด ทฤษฎี วาดว ยการจัด การภาครัฐ และภาคเอกชน การจัด การ
ภาครัฐแนวใหม การปฏิรูป การจัดการความหลากหลาย การจัดการขามวัฒนธรรม การผสมผสาน
เทคนิคการบริหารระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งแนวโนมของรูปแบบ และการจัดการ
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งในองคการภาครัฐและภาคเอกชน

54

รหัสวิชา
9013805

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ธุรกิจ การเมืองและการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
Business, Politics and Management
ความสัมพัน ธระหวางธุรกิจและการเมือง เปรียบเที ยบความสัมพั นธระหวาง
ธุ ร กิ จ กั บ การเมื อ งในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว และประเทศกํ า ลั งพั ฒ นา รวมถึ งประเทศไทย
ผลกระทบในเชิ งลบและเชิ งบวกของความสั ม พั น ธ ร ะหว างธุ ร กิ จ กั บ การเมื อ ง แนวคิ ด และ
ความจําเปนในการนําระบบบริหารจัดการทีดีมาใชในภาคธุรกิจ ความสําเร็จและความลมเหลว
ในการนํ า แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ม าใช การแสวงหารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย
9014806

สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน
3 (2-2-5)
Seminar on Public and Private Management
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยนําประเด็นที่นาสนใจมาจัด
อภิ ป รายทางวิ ช าการ เพื่ อให ได ม าซึ่งขอ สรุป อัน จะเป น ประโยชน ตอการนํามาประยุกต ใชกั บ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.2.7 กลุมองคความรูดานการปกครองทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9011901
การจัดองคการสวนทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Organization Management
ความหมาย หลักการ ประเภทขององคการในสวนทองถิ่น ทั้งที่เปนของรัฐและ
เอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคการในสวนทองถิ่น หลักการจัดองคการในสวนทองถิ่น
การประสานงาน การจั ด และการดํ าเนิ น งานระหวางองค ก ารในชุ ม ชนระดั บ ต างๆ แนวโน ม
การจั ด องค ก ารส ว นท อ งถิ่ น และแนวทางในการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง องค ก ารส ว นท อ งถิ่ น ไทย
ความสัมพันธขององคการสวนทองถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปจจุบัน ความสอดคลอง
กับแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น
9011902

หลักการและกระบวนการวางแผนทองถิ่น
3(3-0-6)
Principles and Processes of Local Planning
แนวคิด หลักการ กระบวนการวางแผนท องถิ่น ความสัมพันธเชิงสถาบันของ
ระบบการบริห ารระดับ ท องถิ่น และสว นราชการที่ เกี่ย วของ การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย
การวางแผน เทคนิ คการวางแผน การบริห ารที่ เน น ผลงาน การบริห ารสาธารณะเชิ งคุ ณ ภาพ
การกํ าหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จ แผนการคลังและงบประมาณท องถิ่น วิเคราะหส ภาพป จจุบั น
ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นจากกรณีศึกษา
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รหัสวิชา
9012903

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial and Fiscal Administration
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของทองถิ่น การบริหารรายไดและรายจาย
ของหนวยปกครองระดับทองถิ่น ความสัมพันธระหวางระบบการคลังทองถิ่นกับรัฐบาลแหงชาติ
กระบวนการบริหารงบประมาณที่เนนผลงาน บริการสาธารณะและการพัฒนาทองถิ่น ขอจํากัด
และแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของทองถิ่น
9012904

การบริหารงานพัสดุสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Supplies Management
รูป แบบ หน าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของการบริห ารงานพั ส ดุ ตามระเบี ย บสํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพั สดุ ศึกษา วิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน มาตรการในการแกไข
ป ญ หาการบริ ห ารงานพั ส ดุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามหลั ก กฎหมาย
และหลักธรรมาภิบาล
9013905

การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Urban Planning for Local Development
ความหมาย ขอบเขต แนวคิ ด ความสํ าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวาง
ผังเมืองเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่น เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผั งเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น
ใหนาอยูและยั่งยืน
9013906

การบริหารการศึกษาทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Education Administration
แนวคิ ดและหลั กการบริห ารการศึ กษา องค ป ระกอบของการบริห าร ไดแก
แนวคิดการบริหารแนวใหม การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ การจัดองคการ กลุมกิจกรรม
การประสานงาน กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น
การอํ า นวยการและการประสานงาน สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร การเงิ นและงบประมาณ
ความสั มพั นธ เชิ งระบบและการบู รณาการ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น การบริ ห ารการศึ ก ษาท อ งถิ่ น
ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
9013907

การบริหารงานสาธารณูปโภคทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Infrastructure Management
การบริ ห ารจั ด การระบบสาธารณู ป โภคขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ประกอบดวย การจัดการถนน ทางเดินเทา ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพทสาธารณะ รวมทั้ง
พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รหัสวิชา
9013908

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Public Health Administration
หลั ก การและแนวคิ ด การสาธารณสุ ข ท อ งถิ่ น ระบบสาธารณสุ ข ท อ งถิ่ น
การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาสาธารณสุขทองถิ่น การบริหารงานสาธารณสุขทองถิ่นเชิงกลยุทธ
การประเมินโครงการสาธารณสุขทองถิ่น การรับถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข
9013909

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Natural Resources and Environment Management
องคความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่น สถานการณและ
วิกฤตการณ สิ่ งแวดล อมท องถิ่ น การศึกษา สํารวจและวิเคราะห ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่น
การประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดลอมการจัดใชประโยชน การจัดการอนุรักษและ
การจัดการพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการภัย พิบัติทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
9013910

การบริหารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Tourism Development Administration
ความรูพื้น ฐานเกี่ย วกั บ การท องเที่ย ว นโยบาย สถานการณ และสถานภาพ
การท อ งเที่ ย วไทย การศึ ก ษาและการวิเคราะห พื้ น ที่ ท อ งถิ่ น เชิ งการท อ งเที่ ย ว การวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวทองถิ่น กลยุทธ กลวิธีการบริหารจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
9013911

การบริหารและการปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Local Administration and Government
แนวคิดการบริห ารและการปกครองสวนทองถิ่น การกระจายอํานาจ ศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางของการบริหารองคกรสวนทองถิ่นของตางประเทศกับประเทศ
ไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีตอการปกครองสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคการ
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ป ญ หาและแนวทางการแก ไขปรั บ ปรุ ง แนวโน ม ของการปกครอง
สวนทองถิ่นไทยในอนาคต
9014912

สัมมนาการปกครองทองถิ่น
3(2-2-5)
Seminar on Local Government
สั ม มนาสภาพต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเชิ ง ทฤษฎี หลั ก การและการปฏิ บั ติ งานใน
ส ว นท อ งถิ่ น อั น มี ผ ลกระทบต อ ชุ ม ชนทั้ งโดยตรงและโดยอ อ ม ทั้ งด านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดลอม เปรียบเที ยบเชิงวิเคราะห ความแตกตางกัน ไป กรณี ศึกษาทองถิ่น ตัวอยางที่ สําคั ญ
เพื่อรับรูสภาพปญหา และแสวงหาแนวทางในการนําวิธีการแกไขไปใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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2.2.8 กลุมองคความรูดานการบริหารงานยุติธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2562501
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ประวัติแนวความคิดและลักษณะทั่วไปของฝายปกครองและกฎหมายปกครอง
ที่ ม าของกฎหมายปกครอง การใช แ ละการตี ค วามกฎหมายปกครอง การจั ด ระเบี ย บ
การบริหารราชการแผนดิน ระบบราชการไทย ความเกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตาม
กฎหมาย การควบคุ มฝ ายปกครอง ศาลปกครองคดี ป กครอง และพระราชบั ญ ญั ติวิ ธีป ฏิ บั ติ
ราชการทางการปกครองฉบับปจจุบัน
2562307

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
หลั กทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (มาตรา
1-106) วาดวยบทนิยาม การใชกฎหมาย โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทาง
อาญา ตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน อายุความ ความผิดหลายบท โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย
ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2562308

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
หลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแตมาตรา
107-287 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ

2562309

กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law 3
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และภาค
3 ตั้งแตมาตรา 288 – 398 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่เกี่ยวของ
2563425

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure 1
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับนิยาม หลักทั่วไป อํานาจสอบสวน คดีแพง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 โดยการวิเคราะหตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี
และคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของรวมทั้งหลักการที่มีในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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รหัสวิชา
2563426

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure 2
กระบวนการดํ าเนิ น คดีอาญาเกี่ย วกับ วิธีพิจ ารณาในศาลชั้น ตน ศาลอุท ธรณ
และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และ ภาค4 โดยการวิเคราะห
ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
2563505

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลั ก ษณะกฎเกณฑ ก ารสื บ พยานหลั ก ฐานของศาล ทั้ งคดี แ พ ง และคดี อ าญา
หลั ก ในการรั บ ฟ ง และไม รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน รวมทั้ ง หลั ก เรื่ อ งพยานบอกเล า และพยาน
ความเปน ขอที่สําคัญรูเอง ขอสันนิษฐาน และหนาที่นําสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงภาค 1 และลักษณะ 5 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 6
9013001

อาชญาวิทยา
3(3-0-6)
Criminology
ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาชญา การบูรณาการจากทฤษฎีเชิงสหวิทยาการ
ทฤษฎีอาชญาวิทยา วิวัฒนาการ การคนควาวิจัยทางดานอาชญาวิทยา สาเหตุและพฤติกรรมของ
อาชญากร ความเกี่ ย วของของอาชญาวิท ยากั บ ศาสตรอื่น ๆ การนํ าทฤษฎี อาชญาวิทยาไปใช
ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม การนําทฤษฎีอาชญาวิทยาไปประยุกตในการศึกษาวิจัยทาง
อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
9013002

การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
กระบวนการยุ ติ ธรรม การสื บสวนอาชญ ากรรม การจั บกุ มผู ต องสงสั ย
การพิ จารณาคดี การตั ดสิ นลงโทษ การปล อยตั วจากที่ ควบคุ มและการเพิ กถอนคุ มประพฤติ วิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางประชาชน สภานิติบัญญั ติ ศาล ความสัมพันธระหวางการตั้งขอหาในคดี การพบวา
ผูตองหากระทําผิดจริงและการตัดสินคดี หนาที่ของพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ และผูพิพากษาเกี่ยวกับ
การตัดสินคดีของศาล
9013003

การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Criminal Justice Administration
การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมในบริ บ ทของนานาอารยประเทศ เปรี ย บเที ย บ
การบริหารงานยุติธรรมของไทยกับอารยประเทศบางประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย
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รหัสวิชา
9014004

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม
3(2-2-5)
Seminar on Justice Administration
สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม โดยนําประเด็นที่นาสนใจมาจัดอภิปราย
ทางวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
(3) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
9014701
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Pre-practicum in Public Administration
เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝ กประสบการณ วิชาชีพในดานความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ การสื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได โดยออกไปศึกษา สังเกต และวิเคราะหหนวยฝกปฏิบัติงาน เพื่อนําขอมูลมา
เตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงานจริง
9014702

การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
5(450)
Professional Internship in Public Administration
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุมวิชาแกน และกลุมวิชาเฉพาะดาน) และหมวดวิชาเลือกเสรี
ฝกงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในองคการภาครัฐหรือเอกชนโดยเนนการ
เรียนรู การฝกปฏิบัติงาน การวิเคราะหการบริหารงานในองคการ การจัดทําโครงการในการแกไข
ปญหาการบริห ารงานในองคการ และการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ การประชุ ม
การฝกอบรม การสรางทีม และใหมีการประเมินผลโดยการจัดทํารายงานในลักษณะสารนิพนธ
ที่หนวยฝกปฏิบัติงาน โดยมีการประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
9014711

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Pre - cooperative Education
เตรี ย มฝ ก นั ก ศึ ก ษาให ส ามารถประยุ ก ต แ นวคิ ด ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร
กับการ ปฏิบัติงานจริงทั้งในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารงาน การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและเจตคติ ที่ เ หมาะสมกั บ การประกอบ
อาชี พ ทางรัฐประศาสนศาสตร
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รหัสวิชา
9014712

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุมวิชาแกน และกลุมวิชาเฉพาะดาน) และหมวดวิชาเลือกเสรี
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก สหกิ จ ศึ ก ษาที่ เ น น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารงาน การบริหารงานคลังและงบประมาณ โดยใหมีการจัดทํารายงาน
ที่เปนการประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรกับการปฏิบัติงานจริง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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