
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรรัฐกจิ 

    
925-101 ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงกฎหมำย   3((3)-0-6) 
                และกฎหมำยรัฐธรรมนูญ      

Principle of Law and constitutional Law 
 ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน ล าดบัศกัด์ิของ
กฎหมาย  พัฒ น าก าร  ค วามหมายและป ระ เภทของ
รัฐธรรมนูญนบัแต่อดีตถึงปัจจุบนั ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ การจัดท า
และการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ แนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับ
รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
  Meaning of law, characteristics and types of law; 
private law, public law; hierarchy of laws, development; 
meaning and types of constitution from the past to the 
present the highest law of the constitution elements of the 
constitution preparation and amendment of the constitution, 
sovereignty, legislative processes, rights and freedoms; 
constitutional duties popular constitution concept 
comparison of Thai constitution and foreign constitution 
 
925-102  ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์   3((3)-0-6) 
 Introduction to Political Sciences 
 ความหมาย ความส าคญั ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี 
ระเบียบวธีิทางรัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์และความคิดทางการ
เมืองโดยสังเขป รัฐและระบบราชการ ความชอบธรรมทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมทาง การเมือง ว ัฒนธรรมทาง
การเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง อุดมการณ์ทางการทาง
เมือง เผด็จการและเสรีประชาธิปไตย 

Definition; important; scope; concepts; theories; 
method on political science; political history and political 
thoughts in brief; state and bureaucracy; political 
legitimacy; political participation; political culture; political 
party; election; political ideology; dictatorship and liberal 
democracy 
 

925-103 หลกัรัฐประศำสนศำสตร์  3((3)-0-6) 
 Principle of Public Administration 
 ความหมาย พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย 
ความเป็นสหวิทยาการของรัฐประศาสนศาสตร์ องคก์ารและ
การจดัการ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารการคลังสาธารณะ ทิศทางและแนวโน้มรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 
                 Explore public administration definitions, 
development, concepts, theories, scopes, and 
interdisciplinary; organization and management; public 
policies, human resource management; public finance 
administration; and directions and trends of the 21st-century 
public administration 
 
925-104 กำรจดักำรระบบเศรษฐกจิในภำครัฐ 3((3)-0-6) 
 Economy System Management in Public  

Management 
 ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจแบบต่างๆ พฤติกรรมผูบ้ริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การออม การลงทุน 
มูลค่ า  ราค า ก ารจัดสรรท รัพ ยากร การบ ริโภคและ
อรรถประโยชน์ ปัจจยัการผลิต การแข่งขนั การคา้ระหว่าง
ประเทศ รายไดป้ระชาชาติ บทบาทและการด าเนินการของ
รัฐบาล ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจเพ่ือการบริหาร
ภาครัฐ และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
 Theories and concepts of economics; various 
economic systems; consumer behavior, demand, supply, 
flexibility of supply and demand, savings, investment, 
value, price, resource allocation consumption and utility, 
production factors, international trade competition, national 
income; government role and operation; economic fairness; 
economic stability; government economic policy; state 
economic development guidelines; economic information 



for public administration and international economic 
relations 
 
925-105 กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำร 3((3)-0-6) 

สำธำรณะ 
 Thai Public Administration and Public  

Organization 
 แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา เก่ียวกบัการบริหารราชการ
ไทยและองค์การสาธารณะ วิวฒันาการของการบริหาร
ราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองค์การทาง
ราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีมี
ต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการไทย 
กฎหมายกบัการบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 

Concepts; theories; and philosophy of thai 
bureaucracy and public organization; evolution of thai 
bureaucracy management; characteristics and relationships 
in thai bureaucracy organizations; influences of economic, 
social, and political systems to thai bureaucracy; thai 
bureaucracy problems; law concerning thai bureaucracy and 
public organization 
 
925-106 กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ  3((2)-2-5) 
 Public Service Management 
 แนวคิดการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
ประเภทบริการสาธารณะ การจัดการบริการสาธารณะ
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน องคก์ารจดัท าบริการสาธารณะ 
การประเมินการลงทุนและโครงการภาครัฐ การวางแผนและ
ปัจจัยการตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพและการประเมิน     
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าบริการสาธารณะ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของการจัดการบ ริการ
สาธารณะ ตลอดจนกรณีศึกษาการจัดท าบริการสาธารณะ 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

Concept of new public service management;  type 
public service; national and local public service 
management; public service organization;  evaluation of 
public projects and investments; planning and decision 
factors; quality control and assessment; public participation 
in the preparation of public services; problems and trends in 
public service management and  case studies of public 

service; preparation practice through Work Integrated 
Learning 
 
925-111 องค์กำรและกำรจดักำรสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
 Modern Organization and Management 
 ศึกษาความหมาย พฒันาการ ขอบข่ายการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีองค์การภาครัฐ ลกัษณะโครงสร้างองค์การ 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสร้างองค์การ วฒันธรรม
องคก์าร ส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร การวางแผน  การวิเคราะห์
และการออกแบบองคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เทคนิคการ
บริหารองค์การในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษาองค์การภาครัฐ
ตน้แบบ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

Explore definitions, development, scopes, 
concepts, and theories of public organization; 
characteristics and elements of organizational structures; 
organizational cultures; organizational planning, analysis, 
and designs; learning organizations; organization-
management techniques in the 21st century; and case 
studies of organizational models; practice through Work 
Integrated Learning 
 
925-207 กฎหมำยปกครอง     3((3)-0-6) 

Administrative law 
 ความหมาย ความส าคัญและท่ีมาของกฎหมาย
ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ หรือ
เจา้หน้าท่ีรัฐกบัเอกชน ก าหนดสถานะและการกระท าทาง
ปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี ศาลปกครอง 
การพิจารณาคดีทางปกครอง 

Meaning, significance and origin of 
administrative law; the relationship between government 
sector or government officials and private; determine status 
and administrative actions; liability for violations of the 
administrative; court of administrative ruling 
 
925-208 กำรบริหำรปกครอง  3((2)-2-5) 

Governance  
แนวคิด ความหมาย ความส าคญัของการบริหาร

ปกครอง ความแตกต่างระหว่างการปกครองกบัการบริหาร
ปกครอง การบริหารปกครองในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ



และเครือข่าย การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม การก าหนดกติกา
ข้อตกลงร่วมกัน การบริหารปกครองในฐานะการจัดการ
ตนเอง การบริหารปกครองในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค 
ระดบัชาติ และระดบัโลก ตวัช้ีวดัการบริหารปกครอง การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Concepts; meaning; significance of governance; 
difference between government and governance; 
governance as process and network; collaborative building 
among state, private and civil society; making of rules and 
agreements; governance as self-organization; governance at 
local level, regional level, national level and global level; 
indicators of governance; practice through Work Integrated 
Learning 
 
925-221 นโยบำยสำธำรณะ   3((2)-2-5) 
 Public Policy 
 แนวคิด  ทฤษ ฎี  เก่ี ยวกับนโยบ ายสาธารณะ          
การก่อตวัและการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบั ติ  การติดตามประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ   
ของไทย การเช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและ        
การวางแผนระดับต่าง ๆ กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน การวิ เคราะห์นโยบาย
สาธารณะ ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อการพฒันา
สงัคมไทย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Concepts, theories about public policy; formation 
and public policy formulation; public policy implementing; 
public policy monitoring and evaluation; focusing on the 
study of Thai public policy process; linkage between public 
policy and planning at various levels; public policy process 
with public participation; public policy analysis; impacts of 
public policy on the development of Thai society; practice 
through Work Integrated Learning 
 
925-231 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์  3((2 )-2 -5 )
 Human Resource Management 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและ

หน้าท่ีหลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน               
การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและ
ส วัส ดิ ก าร  ก ารป ระ เมิ น บุ ค คลและก ารบ ริห ารผล               
การปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์แนวโนม้การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Principles, theories and concepts of human 
resource management,  evaluation of human resource 
management, the roles and duties of the human resources 
department, human resource management strategies, job 
analysis, manpower planning, recruitment and selection, 
compensation and benefit management, individual 
assessment and performance management, human resource 
development, ethics; practice through Work Integrated 
Learning 
 
925-241 กำรบริหำรงำนท้องถิ่น    3((2)-2-5) 
 Local Administration 

หลักการและแนวคิดในการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน วิวฒันาการการบริหารงานทอ้งถ่ินไทย รูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดา้นโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี
และการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐบาลกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและ
อุปสรรค การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช าช น ใน ก าร บ ริ ห าร ง าน ท้ อ ง ถ่ิ น  แ น ว โน้ ม                  
การบริหารงานท้องถ่ินไทยการฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ
การท างาน  

Principles and concepts of local administration; 
development of Thai local administration; types of local 
administrative organizations; structure, authority, and 
administration of local government; relationship of central 
government and local administrative organizations; 
problems and obstacle of local administration; people 
participation in local administration; trends of  Thai local 
administration; practice through Work Integrated Learning 
 
 



925-251 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ  3((2)-2-5) 
 Public Finance Administration  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารการคลงัสาธารณะ 
บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริหารนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลงั รายรับของรัฐบาล งบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทของระบบงบประมาณ รายจ่ายสาธารณะ 
ห น้ีสาธารณะ การคลังท้องถ่ิน  แนวทางแก้ไขปัญหา           
การบริหารการคลงัสาธารณะ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 

Introduction to public finance administration; 
government roles in economic system; monetary and fiscal 
policy administration; government receipt; government 
budget; types of budget system; public expenditure; public 
debt; local public finance; problem solutions for public 
finance administration; practice through Work Integrated 
Learning 
 
925-252 กำรบัญชีส ำหรับกำรจดักำรภำครัฐ 3((3)-0-6) 
 ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี 
การบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ 
กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุงรายการ การปิดบญัชี
และการจัดท างบการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร     
งบกระแสเงินสด การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์          
งบการเงิน  
 Characteristics and basic concepts of accounting; 
accounting for assets, liabilities and equity; accounting 
record process; adjustment of accounts; closing accounts; 
financial statement preparation; bank reconciliation 
statement; statement of cash flows; budgeting; financial 
statement analysis 
 
925-261 จติวทิยำกำรบริหำร  3((2)-2-5) 
 Management Psychology  
 แน ว คิ ด พ้ื น ฐ าน  ท ฤษ ฎี  แล ะวิ ธี ก าร ศึ กษ า            
การบริหารในเชิงจิตวิทยา ค่านิยม ความเช่ือและสัญลกัษณ์
ในองค์กร  แรงจู งใจและ เทค นิ คการส ร้างแรงจู งใจ                         
มนุษยสัมพนัธ์ การปรับเจตคติและการสร้างเจตคติเชิงบวก 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยทาง
จิตวิท ยาท่ี มี ผลต่ อพฤ ติกรรมการท างานของม นุ ษย ์            

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การให้รางวลัและการลงโทษ 
จิตวิทยาในการบริหารความขัดแยง้และการเจรจาต่อรอง 
ภาวะผูน้ าและผูต้ามในองคก์ร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 
 Basic concepts; theories and methods of 
management psychology studies; values, believes, symbols 
in organization; motivation and techniques; human 
relations; attitude adjustment and building positive attitude; 
personality and identities; psychological factors that impact 
working behavior; behavior adjustment; reward and 
punishment; psychology of conflict management and 
negotiation; leadership and followership in organization; 
practice through Work Integrated Learning      
 
925-262 สถิตแิละกำรวเิครำะห์ข้อมูล  3((3)-0 -6) 

ส ำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์ 
 Statistics and Data Analytics for Public  

Administration 
วิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิตเชิงอนุมาน 

ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ
ทางการบริหาร  เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่ อการ
ประมวลผล การอ่านและแปลความหมายค่าสถิติต่าง ๆ 
 Statistical methods; big data, analytic techniques 
for administration decision, descriptive statistics; inferential 
static; techniques for using statistics in research in public 
administration; use of software packages for processing; 
reading and interpreting various statistical values 
 
925-309 จริยธรรมกำรบริหำร  3((2 )-2 -5 )
 Administrative Ethics 
 แนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและ
คุณธรรมท่ีจ าเป็นส าห รับนักบริหารธรรมาภิบาลและ         
การประยกุตแ์นวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาลในระบบ
ราชการไทย แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหาร
ขององค์การ บทบาท หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของ
องค์การท่ีมีต่อสังคม ปัญหาจริยธรรมทางการบริหารใน
สงัคมไทยและทิศทางการพฒันา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 



Concepts of morality and ethics; ethics and morals 
necessary for executives; good governance and application 
of good governance in Thai bureaucracy; guidelines for 
strengthening the ethics in the management of the 
organization, roles, and responsibilities of the organization 
towards society; administrative ethics problems in Thai 
society and development direction; practice through Work 
Integrated Learning 
 
925-312 กำรบริหำรยุทธศำสตร์ภำครัฐ  3((2)-2-5) 

Strategic Management in the Public Sector 
 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยทุธศาสตร์ กระบวนการ
บริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ การประเมินผลและทบทวน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม        
การวเิคราะห์ต าแหน่งเชิงยทุธศาสตร์ขององคก์าร ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรและการก าหนดยุทธศาสตร์        
การก าหนดกลยทุธ์ด าเนินงาน โครงการและแผนปฏิบติัการ 
การบริหารแผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม กรณีศึกษา
การบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 

Concepts; theories of strategic management; 
process in strategic management;  evaluation and review the 
organization's strategy; environment analysis; strategic 
position analysis of the organization; determine the 
direction of the development in organization and 
formulation of strategies; determination of operational 
strategies; projects and action plans; plan management in 
accordance with the environment; case studies of strategic 
management in public sector; practice through Work 
Integrated Learning 
 
925-322 ชุดวชิำนโยบำยสำธำรณะ  12((7)-10-19) 

และกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบประชำรัฐ  
 Public Policy and Civil-state Cooperation 
 แนวคิ ด  ท ฤษ ฎี เก่ี ยวกับน โยบ ายสาธารณ ะ                 
การก่อตวัและการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบติั การประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดย
เนน้ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและสากล 
การเช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน 

กระบวนการวางแผน  การจัดการและการประเมินผล
โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกประชารัฐตาม
แผนยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์จังหวดั การขบัเคล่ือน
ประเทศโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน       
ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และความส าคญั
ของ การมี ส่ วน ร่วมของประชาชนในการแก้ปัญห า            
การปฏิรูป และการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนในทุก ๆ ดา้น 
รวมถึงการสร้างสรรค์นวตักรรมทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กับนโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือแบบ     
ประชารัฐ 

Theory and concepts of public policy; public 
policy formulation; public policy implementation; public 
policy evaluation; focusing on studies in Thai and 
international public policy processes; linkage between 
public policy and planning; planning process; project 
management and evaluation; and building knowledge and 
understanding to civil state mechanism for national strategy 
is a national development plan; provincial group 
development plan; strategic province; driving the country 
by integrating cooperation from all sectors from 
government, private and public sector; the importance of 
public participation in problem solving, reform and 
sustainable development of the country in all  aspects. 
Including the creation of administrative innovation about 
public policy and civil-state cooperation 
 
925-332 ชุดวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 12((7)-10-19) 

ในยุคดจิทิลั      
Human Resource Management in Digital Age 

 ทฤษฎีทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์    
การวเิคราะห์งาน การสรรหาและการคดัเลือก การปฐมนิเทศ  
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดการและ       
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
แรงงานสัมพัน ธ์  กฎหมายแรงงาน  ระบบการจัดการ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย ์การจดัการคนเก่ง ความผูกพนั
ในองค์การ ประเด็นท่ีน่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษยใ์นยคุดิจิทลั รวมถึงการสร้างสรรค์นวตักรรมทางการ



บริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Human resource management theory, human 
resource management in public sector, human resource 
planning, job analysis, recruitment and selection, 
orientation, compensation and benefit, performance 
management and assessment, human resource development, 
labor relation, labor law, human resource information 
system, talent management, organizational engagement,  
special issues of human resource management in digital 
age.  Including the creation of administrative innovation 
about human resource management in digital age; practice 
through Work Integrated Learning 
 
925-342 ชุดวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  12((7)-10-19) 

เพ่ือควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน   
Local Administration for Stability, Prosperity 
and Sustainability   

 แนวคิด  ทฤษ ฎี เก่ี ยวกับการบ ริห ารท้อ ง ถ่ิน 
กฎหมายท้องถ่ิน การบริหารเมืองด้วยแนวคิด การบริหาร
ปกครอง การวางแผนพฒันาและการบริหารแผนงานทอ้งถ่ิน 
การบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน การบริหารงานคลงัท้องถ่ิน 
การจัดบริการสาธารณะเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
การจัดการทุนชุมชน การสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน       
การจัดการภัยพิบัติ การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ตลาด
ชุมชน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือน าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน รวมถึงการสร้างสรรค์นวตักรรมทางการบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทอ้งถ่ิน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
   Local Administration for Stability, Prosperity, 
Sustainability Concepts; theories of local administration; 
urban administration with urban governance; development 
planning and management of local plans; local personnel 
management; local fiscal administration; local public 
service delivery; quality of life development; community 
capital management; community health promotion; disaster 
management; community based tourism management; 
community market; natural resource and environmental 

management; public participation for stability, prosperity, 
sustainability.  Including the creation of administrative 
innovation about local Administration; practice through 
Work Integrated Learning 
 
925-363 ระเบียบวธีิวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์  3((2)-2-5) 
 Research Methodology in Public  

Administration 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  925-262  สถิติส ำหรับ
นักรัฐประศำสนศำสตร์ 
  ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการ ขั้ นตอน       
การท าวจิยั และประเภทของการวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การก าหนดปัญหาการวิจัย ก าหนดวตัถุประสงค์ ค  าถาม     
การวิจยั การตั้งสมมติฐาน การสร้างกรอบแนวคิด ขอบเขต
การวิจยั นิยามศพัท์ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การสร้างเค ร่ืองมือ        
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การรวบรวมข้อมูล 
เทคนิคการวิ เคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานผลวิจัย          
การน าเสนอผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Prerequisite: 9 2 5 -2 6 2  Statistics for Public 
Administrator 
 Definition, concepts, principles, methods, 
research procedures and types of research in public 
administration; defining research problems, set objectives, 
research questions, hypothesis, creating a conceptual 
framework, scope of research, definitions, terms, benefits 
expected to be received, literature review, research design, 
creating tools, quality inspection of tools, data gathering, 
data analysis techniques, writing research reports; 
presentation of research results in public administration; 
practice through Work Integrated Learning 
 
925-364 เตรียมฝึกประสบกำรณ์  1(0-2-1) 

ทำงรัฐประศำสนศำสตร์    
Prepare to Practice Experience in Public 
Administration 

 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกงาน
และฝึกสหกิจศึกษา ด้านความเข้าใจ ลักษณะและรูปแบบ



ของการฝึกงานและสหกิจศึกษา แนวทางและโอกาสการ
ประกอบอาชีพดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ การพฒันานกัศึกษา
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัอาชีพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Preparation for students before internships and 
cooperative education; both understanding characteristics 
and form of internships and cooperative education; 
approaches and opportunities for careers in public 
administration; students development in terms of 
knowledge; skills; attitudes; motivation; and appropriate to 
the career; practice through Work Integrated Learning 
 
925-365  ฝึกงำนทำง              ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง 

รัฐประศำสนศำสตร์ 
 Internship in Public Administration 
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงาน ท่ี เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาและจุดเน้นของนักศึกษา การเรียนรู้วฒันธรรม
องคก์รและสภาพการปฏิบติังานจริง การน าความรู้ท่ีไดศึ้กษา
มาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ การปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  ภายใต้ค  าแน ะน าของแห ล่ง ฝึกงานและ         
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

Practice in the internship place-related to the 
subject area and student focus; learning of corporate culture 
and actual operating conditions; bringing the knowledge 
that integrated and applied to assigned work under the 
guidance of an internship place and advisor 
 
925-366 ชุดวชิำกำรพฒันำสมรรถนะ   9((5)-8-14) 

ข้ำรำชกำรดจิทิลั 
Digital Civil Servant Competency Development 

 ความเปล่ียนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทลัต่อระบบราชการ ทกัษะดา้นดิจิทลัของขา้ราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ 
แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผ่าน เทคโนโลยี การบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์         
การบริการอัจฉริยะ การใช้ส่ือสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อ     
การจัดการภาครัฐ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  การใช้
เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ยกระดับ คุณ ภาพ ชี วิ ตป ระชาชน              
การออกแบบการใหบ้ริการและการท างานภาครัฐใหม่โดยใช้

ดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลกับนวตักรรมการจัดการภาครัฐ                            
ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ ระเบียบการปฏิบัติราชการและ
งานสารบรรณในยุคดิจิทัล การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 

Transformation and influence of digital 
technology on bureaucracy; Digital skills for civil servants 
and public servants; Government information network; 
Electronic government; Open Government; Government             
e-services; Smart services; Using information and digital 
technology for public management; Big data management; 
Using digital technology improve quality of live; Redesign 
public services and working processes by digital 
technology; Digital technology and innovative public 
management; Public data governance; Secretarial practices 
for civil servants in digital age; practice through Work 
Integrated Learning 
 
925-413 หัวข้อพเิศษทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3((3)-0-6) 

Special Topics in Public Administration 
  ประ เด็ น ท่ี น่ าสน ใจห รือ ปั ญห าเฉพ าะด้ าน           
การจดัการภาครัฐ ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์
ผูส้อน 

Interesting issues or specific problems in 
government management, however this is under the 
supervision of the instructor 
 
925-467  สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 9(0-36-0) 
 Cooperative Education in Public  

Administration 
  การป ฏิบั ติ ง าน จ ริงใน สถ าน ป ระกอบก าร         
การบูรณาการความ รู้ ท่ี ได้จากการศึกษาในหลักสูตร 
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน 
การจัดท าโครงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานหรือ       
การแกไ้ขปัญหาในการท างาน การรายงานผลการปฏิบติังาน 
การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตาม
ค าแนะน าของพนักงานพ่ี เล้ียง อาจารย์ท่ีป รึกษาห รือ     
อาจารยนิ์เทศ เพ่ือให้เกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพ และ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพ
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน และเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตรง



ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 16 สปัดาห์  
  Internship at a workplace in accordance with the 
field of public administration; integrating knowledge gained 
from the course of the studies with actual working as a part 
of the staff; action of project to enhance job performance; 
job performance reporting; writing project reports and 
project presentation according to the instructions of the 
supervisor staff; advisor or supervisor to achieve skills; 
professional knowledge; ethics and moral; personality trait 
or necessary character to the operation; and graduates 
follow the requirement of the labor market  
 
925-471 กำรเมืองกำรปกครองไทย  3((3)-0-6) 

Thai Politics and Government 
 ชีวิตการเมืองของมนุษย์ ชุมชนทางการเมือง 
รัฐบาล รูปแบบการปกครอง รูปแบบรัฐ ความหมาย เง่ือนไข 
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
ท่ีเสรี ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมือง พัฒนาการประชาธิปไตยของไทย วิกฤต
การเมือง การปกครองไทย  วเิคราะห์ เปรียบเทียบ สงัเคราะห์ 
สร้างสรรค ์แนวทางพฒันาการเมืองการปกครองไทย 
 Political life of human; political community; 
government; types of government; types of state; 
definitions, conditions, politics and government in the 
democracy system; liberal democracy; illiberal democracy; 
Thai political institutions and processes; development Thai 
democracy; Thai political crisis; analysis, compare,  
synthesis, creative, the ways to develop Thai politics and 
government 
 
925- 472  กำรจดักำรคุณภำพภำครัฐ   3((3)-0-6) 

Public Quality Management 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบคุณภาพ

ภายในองค์การ มาตรฐานคุณภาพ กลยุทธ์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน การท างานดว้ย
ระบบการจัด เอกสารและกิจกรรม  การ เพ่ิ มผลผ ลิต            
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ เพื่อวางแผนและพฒันางาน 
ภายในองคก์าร   

Concepts, theories about management of internal 
quality systems in Organizations; quality standards 
strategies for increasing work efficiency and effectiveness; 
working with document and activity management systems; 
productivity application of quality systems to plan and 
develop work within the organization 
 
925-473 กำรบริหำรกจิกำรเพ่ือสังคม  3((3)-0-6) 
 Social Enterprise Management 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ประเภท และ    
การบริหารกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
องค์ประกอบของการบริหารกิจการเพ่ือสังคม ปัจจัย
ความส าเร็จในการบริหารกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษา       
การบริหารกิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

Definition; important; concepts; types and social 
enterprise administration in Thailand and foreign countries; 
composite of social enterprise administration; key success 
factor of social enterprise administration; cases study on 
social enterprise administration in Thailand and foreign 
countries 
 
925-474 กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 3((3)-0-6) 
 Disaster Prevention and Mitigation  

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัสาธารณภยั การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี กระบวนการ
ท างานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
หน่วยงานภาครัฐระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การคน้ควา้
และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การบูรณาการการท างานด้วยรูปแบบ
เครือข่ายเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวโน้ม       
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

Concepts, theories of public disaster; disaster 
prevention and mitigation; structure; authority; working 
process on disaster prevention and mitigation plans for 
national and local government agencies; researching and 
analyzing data to prepare disaster prevention and mitigation 
plan; integration of work with a network model for  disaster 
prevention and mitigation; trends of disaster prevention and 
mitigation 



925-475 กำรจดักำรทุนชุมชน   3((3)-0-6) 
Community Capital Management 

 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจดัการทุนชุมชน 
ทุนท่ีเป็นตัวเงินและทุนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการจัดการทุนชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต ปัจจัยความส าเร็จของ
การจดัการทุนชุมชน กรณีศึกษาการจดัการทุนชุมชน 
 Definition; concepts and theories of community 
capital management, financial and non-financial capital, 
sufficiency economy philosophy, process of community 
capital management, cooperative, community enterprise, 
saving for production group, key success factor of 
community capital management, case studies of community 
capital management 
 
926-250 กำรตลำดภำครัฐ   3((3)-0-6) 
 Public Sector Marketing 
  แนวคิดทางการตลาดในภาครัฐ การบริหารโดยมุ่ง
คุณค่าผู ้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ความส าคัญของการตลาด          
ระบบการตลาด ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด ส่วนประสมการตลาด กระบวนการจัดการ
การตลาด การตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคม การตลาด
ออนไลน์ กรณีศึกษาการน าหลกัการตลาดไปใชใ้นหน่วยงาน
ภาครัฐ 

Marketing concept in the public sector; 
management by focusing on stakeholders; importance of 
marketing; marketing system; marketing environment; 
market segmentation; marketing planning process; 
marketing information system; marketing mix; marketing 
management process; marketing for social goals; online 
marketing; case study of applying marketing principles to 
public sector 




