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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564 มี เป้ าหมายเพื่อจัดการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
(Outcome Based Education) และเน้น ผู ้เรี ยนเป็ นศู นย์กลางตามแนวทางพิพฒ
ั นาการนิ ยม (Progressivism) คื อ การพัฒ นาผูเ้ รี ยน
ในทุกด้านทั้งด้านวิชาการและการปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยผ่านการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีที่ใช้กิจกรรมหรื อการปฏิ บตั ิ
(Active Learning) ที่หลากหลาย รวมถึงการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิการโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาและพัฒนาสถานการณ์
จริ ง นอกห้องเรี ยนได้ อันจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ออกไปรับใช้สังคมในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการประกอบอาชี พส่ วนตัว และมุ่งเน้นการผลิ ตบัณ ฑิ ตให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้และคุ ณ ธรรม
โดยยึดพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่วา่ “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง” เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ และประกอบอาชีพ เพื่อให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติสืบต่อไป
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
PLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็ นผูน้ า ยอมรับฟังความคิดเห็นต่างอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
PLO3 ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐานในการแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรื อ นโยบายสาธารณะ หรื อการบริ หารท้องถิ่น
ได้
PLO4 ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละแนวคิ ด ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละเสนอแนะชุ ม ชนโดยค านึ ง ถึ ง อัต ลัก ษณ์ เฉพาะถิ่ น และ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร
4.1 คานึ งถึงปั ญหาและความต้องการขององค์กรหรื อชุมชน และเสนอแนะความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์
ให้กบั องค์กรหรื อชุมชนได้
4.2 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั องค์กรหรื อชุมชนที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะถิ่นได้
PLO5 ออกแบบ และวางแผนการปฏิบตั ิงาน ภายใต้บริ บทของสถานการณ์ที่เกิ ดจริ งในพื้นที่ ของหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เป็ นฐาน
PLO6 สื่ อสารและนาเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
PLO7 มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการค้นคว้าและถ่ายทอดความรู ้เพื่อใช้ในการทางาน
7.1 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานได้
7.2 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่ อย่ อปริญญาภาษาไทย : รป.บ.

ภาษาอังกฤษ : B.P.A.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาปกติ
129 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 129 หน่วยกิต
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและ
4 หน่ วยกิต
ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและ
5 หน่ วยกิต
ชีวติ ทีส่ ันติ
895-001 พลเมืองที่ดี
950-102 ชีวติ ที่ดี
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)

สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและ 4 หน่ วยกิต
การรู้ ดจิ ทิ ลั
การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
2((2)-0-4)
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
2((2)-0-4)
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
การรู ้ดิจิทลั เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ ยุคดิจิตลั
2((2)-0-4)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ
4 หน่ วยกิต
การคิดเชิงตรรกะ และตัวเลข
การคิดเชิงระบบ เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
2((2)-0-4)
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
895-012 การคิดเชิงบวก
2((2)-0-4)
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้

322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
4 หน่ วยกิต
ลงทะเบียนเรี ยนตามประกาศมหาวิทยาลัย
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
2 หน่ วยกิต
1.2 วิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
- เลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 4 หน่วยกิต
- และเลื อ กเรี ยนอี ก 2 หน่ ว ยกิ ต จากรายวิ ช าเลื อ ก
ของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เปิ ดสอน ในมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ทั้งนี้ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไ ป ซึ่ งผ่ าน ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก ศู น ย์ ศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
แผนการศึกษาปกติ
93 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
แผนการศึกษาปกติ
48 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 48 หน่วยกิต
465-101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3((3)-0-6)
Introduction to Political Science
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3((3)-0-6)
Introduction to Public Administration
465-201 องค์การและการจัดการ
3((3)-0-6)
Organization and Management
465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6)
Strategic Human Resource Management
465-203 นโยบายสาธารณะ
3((3)-0-6)
Public Policy
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริ หารท้องถิ่น
3((3)-0-6)
Theories and Concepts of Local Administration
465-205 การคลังสาธารณะ
3((3)-0-6)
Public Finance

465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและ
3((3)-0-6)
องค์การสาธารณะ
Thai Administrative System and Public
Organizations
465-207 ระบบสารสนเทศ
3((2)-2-5)
เพื่อการบริ หารงานสาธารณะ
Public Management Information Systems
465-301 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจยั
3((3)-0-6)
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
Applied Statistics for Public Administration
Research
465-302 วิธีวทิ ยาการวิจยั
3((3)-0-6)
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology for Public Administration
465-303 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ 3((2)-2-5)
ข้อมูลการวิจยั สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
Statistical Software for Data Analysis in Public
Administration
465-401 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ 3((2)-2-5)
Quantitative Analysis for Decision Making
465-402 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐ
3((3)-0-6)
Strategic Management in Public Sector
874-211 กฎหมายปกครอง
3((3)-0-6)
Administrative Laws
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐาน
3((3)-0-6)
และการประยุกต์
Principles of Economics and Application
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
แผนการศึกษาปกติ
45 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 45 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
แผนการศึกษาปกติ
18 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6)
การสรรหา และการคัดเลือก
Strategic Human Resource Planning, Recruitment,
and Selection

465-311 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3((2)-2-5)
Strategic Human Resource Development
465-312 การบริ หารค่าตอบแทนและ
3((3)-0-6)
การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Compensation and Performance Management
465-313 สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3((2)-2-5)
Human Resource Information System
465-411 แรงงานสัมพันธ์
3((3)-0-6)
Labor Relations
465-412 ประเด็นร่ วมสมัยทางการจัดการ
3((2)-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์
Contemporary Issues in Human Resource
Management
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
(Public Policy)
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย
3((3)-0-6)
Policy Analysis
465-321 การออกแบบนโยบายสาธารณะ
3((3)-0-6)
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Policy Design and Behavioral Change
465-322 กระบวนการวางแผนระดับชาติ
3((3)-0-6)
National Planning Process
465-323 การวิเคราะห์และบริ หารโครงการ
3((2)-2-5)
Project Analysis and Management
465-421 การประเมินผลโครงการ
3((2)-2-5)
Project Evaluation
465-422 ประเด็นร่ วมสมัยทางนโยบายสาธารณะ 3((2)-2-5)
Contemporary Issues in Public Policy
กลุ่มวิชาบริหารท้ องถิ่น
(Local Administration)
465-231 การเมืองและกฎหมาย
3((3)-0-6)
เกี่ยวกับการบริ หารท้องถิ่น
Politics and Local Administrative Laws
465-331 การวางแผนและการบริ หารระดับท้องถิ่น 3((2)-2-5)
Local Planning and Administration
465-431 การบริ หารท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3((3)-0-6)
Comparative Local Administration
465-432 ประเด็นร่ วมสมัยทางการบริ หารท้องถิ่น 3((2)-2-5)
Contemporary Issues in Local Administration

Module
465-332 ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรม
6((4)-4-10)
ท้องถิ่นเพื่อความยัง่ ยืน
Module: Management of Local Innovation for
Sustainability
2.2.2 วิชาชีพเลือก
1. แผนการศึกษาปกติ 27 หน่วยกิต
บังคับ เรี ยนรายวิช า 465-446 การฝึ กงานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฝึ กงาน 320 ชัว่ โมง)
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 27 หน่วยกิต
โดยบัง คับ เรี ย นรายวิช า 465-447 การเตรี ย ม
ความพร้อมสหกิ จศึ กษา (1 หน่ วยกิ ต) และรายวิชา 465-448
สหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต)
465-241 ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
3((3)-0-6)
ยุคโลกไร้พรมแดน
Global Leadership and Management
465-242 การบริ หารความหลากหลาย
3((3)-0-6)
ในองค์การ
Organizational Diversity Management
465-341 การตลาดสาหรับการจัดการภาครัฐ 3((2)-2-5)
Marketing in Public Sector
465-342 องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3((3)-0-6)
Learning Organizations
465-343 การจัดการความขัดแย้ง
3((3)-0-6)
ในบริ บทสังคมไทยและอาเซียน
Conflict Management in Thailand
and ASEAN Contexts
465-344 การจัดการอาชีวอนามัย
3((2)-2-5)
และความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
465-345 การบริ หารภาษีอากร
3((3)-0-6)
Tax Administration
465-346 การคลังท้องถิ่น
3((2)-2-5)
Local Finance
465-441 ธรรมาภิบาลและการต่อต้าน
3((3)-0-6)
การทุจริ ตในภาครัฐ
Governance and Anti-Corruption in the
Public Sector

465-442 การบริ หารความต่อเนื่อง
3((2)-2-5)
และการจัดการความเสี่ ยงสาธารณะ
Organizational Continuity and
Public Risk Management
465-443 ประชากรศาสตร์และ
3((2)-2-5)
นโยบายสาธารณะ
Demography and Public Policy
465-445 นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบ
3((2)-2-5)
Comparative Public Policy and Policy Transfer
465-446 การฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 320 ชัว่ โมง
Internships in Public Administration
465-447 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Cooperative Education Preparation
465-448 สหกิจศึกษา
8(0-48-0)
Cooperative Education
874-221 กฎหมายอาญา 1
3((3)-0-6)
Criminal Laws I
874-222 กฎหมายอาญา 2
3((3)-0-6)
Criminal Laws II
874-311 กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง 3((3)-0-6)
Law on Administrative Procedure
874-341 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3((3)-0-6)
Law of Criminal Procedure
874-371 กฎหมายแรงงาน
3((3)-0-6)
Labor Laws
Module
465-444 ชุดวิชาการจัดการองค์กร
6((4)-4-10)
ไม่แสวงหาผลกาไรเพื่อความยัง่ ยืน
Module: Nonprofit Organization Management
for Sustainability

า

นอกจากนี้ สามารถเลือกเรี ยนรายวิชา/ชุดวิชาใด ๆ
ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน
ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต โดยนักศึ ก ษาที่ ตอ้ งการเลื อกรายวิชา/
ชุดวิชาที่ เปิ ดสอนโดยหลักสู ตรอื่นหรื อคณะอื่น ต้องผ่าน
ความเห็ นชอบของกรรมการหลักสู ตรก่อนลงทะเบี ยนใน
รายวิชา/ชุดวิชานั้น

ห ม ายเห ตุ รายวิ ช า 465 -446 การฝึ กงาน ท าง
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ รายวิ ช า 465-447 การเตรี ยมความ
พร้ อ มสหกิ จ ศึ ก ษา และรายวิ ช า 465-448 สหกิ จ ศึ ก ษา
ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิช าใด ๆ ที่ ส นใจ
ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัย
อื่ น ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยผ่านความเห็ น ชอบ
ของหลักสูตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
1. แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-101
874-211
001-102
388-100
950-102
895-001
xxx-xxx
890-xxx

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
กฎหมายปกครอง
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
เลือกในกลุ่มการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
18((18)-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์

3((3)-0-6)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน (สาระ 4)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (สาระ 5)

2((2)-0-4)

890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)

1((1)-0-2)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)

1((1)-0-2)

xxx-xxx รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป

2((2)-0-4)

รวม

18((18)-0-36)

หมายเหตุ *เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึ กษาทั่วไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสารให้เป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465-201 องค์การและการจัดการ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3((3)-0-6)

465-203 นโยบายสาธารณะ

3((3)-0-6)

465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริ หารท้องถิ่น

3((3)-0-6)

xxx-xxx รายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี

3((x)-y-z)
17((x)-y-z)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
465-205 การคลังสาธารณะ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ

3((3)-0-6)

465-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานสาธารณะ

3((2)-2-5)

001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)

1((1)-0-2)

xxx-xxx รายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสรรหา และการคัดเลือก

3((3)-0-6)

หรื อ
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย

3((3)-0-6)

หรื อ
465-231 การเมืองและกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารท้องถิ่น
รวม

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

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
1((1)-0-2)

465-301 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

3((3)-0-6)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-311 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3((2)-2-5)

หรื อ
465-321 การออกแบบนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3((3)-0-6)

หรื อ
465-331 การวางแผนและการบริ หารระดับท้องถิน่
รวม

3((2)-2-5)
16((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-302 วิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
465-303 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-312 การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน

3((3)-0-6)

465-313 สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3((2)-2-5)

หรื อ
465-322 กระบวนการวางแผนระดับชาติ
465-323 การวิเคราะห์และบริ หารโครงการ
หรื อ
Module
465-332 ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อความยัง่ ยืน
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) บังคับเรียน
465-446 การฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์

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

6((4)-4-10)
18((x)-y-z)
320 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
465-401 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((2)-2-5)

465-402 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐ

3((3)-0-6)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-411 แรงงานสัมพันธ์

3((3)-0-6)

หรื อ
465-421 การประเมินผลโครงการ

3((2)-2-5)

หรื อ
465-431 การบริ หารท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
รวม

3((3)-0-6)
15((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-412 ประเด็นร่ วมสมัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3((2)-2-5)

หรื อ
465-422 ประเด็นร่ วมสมัยทางนโยบายสาธารณะ

3((2)-2-5)

หรื อ
465-432 ประเด็นร่ วมสมัยทางการบริ หารท้องถิ่น
รวม

3((2)-2-5)
9((x)-y-z)

2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

874-211 กฎหมายปกครอง

3((3)-0-6)

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)

2((2)-0-4)

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)

1((1)-0-2)

950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)

3((3)-0-6)

895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)

2((2)-0-4)

890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)

2((2)-0-4)

รวม

18((18)-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์

3((3)-0-6)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน (สาระ 4)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (สาระ 5)

2((2)-0-4)

890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)

2((2)-0-4)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)

1((1)-0-2)

xxx-xxx เลือกในกลุ่มสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)

1((1)-0-2)

xxx-xxx รายวิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป

2((2)-0-4)

รวม

18((18)-0-36)

หมายเหตุ *เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึ กษาทั่วไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสารให้เป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465-201 องค์การและการจัดการ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3((3)-0-6)

465-203 นโยบายสาธารณะ

3((3)-0-6)

465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริ หารท้องถิ่น

3((3)-0-6)

xxx-xxx รายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี

3((x)-y-z)
17((x)-y-z)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
465-205 การคลังสาธารณะ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)

465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ

3((3)-0-6)

465-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานสาธารณะ

3((2)-2-5)

001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)

1((1)-0-2)

xxx-xxx รายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

2((2)-0-4)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การสรรหา และการคัดเลือก

3((3)-0-6)

หรื อ
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย

3((3)-0-6)

หรื อ
465-231 การเมืองและกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารท้องถิ่น
รวม

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

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
1((1)-0-2)

465-301 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

3((3)-0-6)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-311 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3((2)-2-5)

หรื อ
465-321 การออกแบบนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3((3)-0-6)

หรื อ
465-331 การวางแผนและการบริ หารระดับท้องถิน่
รวม

3((2)-2-5)
16((x)-y-z)

หมายเหตุ
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 3

ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
465-302 วิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
465-303 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต

3((x)-y-z)
3((x)-y-z)

465-312 การบริ หารค่าตอบแทนและการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน

3((3)-0-6)

465-313 สารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3((2)-2-5)

หรื อ
465-322 กระบวนการวางแผนระดับชาติ

3((3)-0-6)

465-323 การวิเคราะห์และบริ หารโครงการ

3((2)-2-5)

หรื อ
Module
465-332 ชุดวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อความยัง่ ยืน
รวม

6((4)-4-10)
18((x)-y-z)

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
465-401 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3((2)-2-5)

465-402 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐ

3((3)-0-6)

465-447 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา

1(0-2-1)

xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)

3((x)-y-z)

วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 3 หน่ วยกิต
465-411 แรงงานสัมพันธ์

3((3)-0-6)

หรื อ
465-421 การประเมินผลโครงการ

3((2)-2-5)

หรื อ
465-431 การบริ หารท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
รวม

3((3)-0-6)
13((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
8(0-48-0)

465-448 สหกิจศึกษา
รวม

8(0-48-0)

เอกสาร 2-5
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
การมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี วิ นั ย
ซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต มี จิ ต สาธารณะ และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

- เน้น การเข้าชั้น เรี ยนตรงเวลาและการแต่ ง
กายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- จั ด กิ จกรรม การเรี ยน การส อน ที่ เน้ น
การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ
กรณี ตวั อย่าง
- อาจารย์ผูส้ อนสอดแทรกเกี่ ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมในเนื้อหารายวิชาที่สอน

PLO2 แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมความ
เป็ นผูน้ า ยอมรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ต่ า ง
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และทางานเป็ นทีม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

- มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างานเป็ นกลุ่ ม
ฝึ กการเป็ น ผู ้ น า สมาชิ กกลุ่ ม ฝึ กความ
รับผิดชอบ
- จั ด กิ จกรรม การเรี ยน การส อน ที่ เน้ น
การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง การสอนแบบ
ใช้ ส ถาน การณ์ จ าลอง (Simulation) เป็ น
การสอนที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหา
จากการเข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์จาลอง

PLO3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็ นฐานใน
การแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ หรื อ นโยบายสาธารณะ หรื อ
การบริ หารท้องถิ่นได้

- บรรยาย (Lecture)
- กรณี ศึกษา (Case Study)
- การสัมมนา (Seminar)
- การเรี ยนรู ้โดยโครงงาน (Project-based
Learning)
- การเรี ยนรู ้โดยการวิจยั (Research-based
Learning)

- ประเมิ น จากพฤติ กรรมของนักศึ ก ษา
ในชั้นเรี ยน พฤติกรรม ในการเรี ยนและ
การสอบ
- ความมีวินัยและความพร้อมเพรี ยงของ
นักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
- ความตั้งใจและรั บ ผิ ด ชอบ ในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมิ น ตนเอง การประเมิ น โดย
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หรื อ กลุ่มงาน
- ประเมิ น จากพฤติ กรรมของนักศึ ก ษา
ในชั้นเรี ยน พฤติกรรม ในการเรี ยนและ
การสอบ
- ความมีวินัยและความพร้อมเพรี ยงของ
นักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา
- ความตั้งใจและรั บ ผิ ด ชอบ ในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมิ น ตนเอง การประเมิ น โดย
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หรื อ กลุ่มงาน
- การสอบ (Examination)
- รายงาน (Report)
- ประเมินโครงงาน (Project
Assessment)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การนาเสนอ (Presentation)
- การสอบปากเปล่า
(Oral Presentation)
- การสอบกลางภาค (Midterm
Examination)
- การสอบปลายภาค (Final

PLO4 ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละแนวคิ ด - บรรยาย (Lecture)
ท างรั ฐ ป ร ะ ศ าส น ศ าส ต ร์ แ ล ะ - กรณี ศึกษา (Case Study)
เส น อ แ น ะ ชุ ม ช น โด ยค านึ งถึ ง - บทบาทสมมุติ (Role Play)

อั ต ลั ก ษ ณ์ เฉ พ าะถิ่ น แ ล ะค วาม
หลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร
4.1 คานึงถึงปัญหาและความต้องการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ห รื อ ชุ ม ช น แ ล ะ
เสนอแนะความรู ้ ท างรั ฐประศาสน
ศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์ให้กบั องค์กร
หรื อชุมชนได้
4.2 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั องค์กรหรื อ
ชุมชนที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะถิ่นได้
PLO5 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ว า ง แ ผ น
การปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้บ ริ บทของ
สถานการณ์ ที่ เกิ ด จริ งในพื้ น ที่ ข อง
หน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน
โด ยใช้ แ น วคิ ด แ ละ ท ฤ ษ ฎี ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์เป็ นฐาน

PLO6 สื่ อ ส ารและน าเส น อ ด้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

PLO7 มี ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการค้นคว้าและถ่ายทอด
ความรู ้เพื่อใช้ในการทางาน
7.1 ประยุกต์ใช้โ ปรแกรมสาเร็ จรู ป
ส า ห รั บ ง า น ภ า ค รั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้
7.2 ติ ด ต าม ค ว าม ก้ า ว ห น้ าท าง
เท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง ส ม่ า เส ม อ
เพื่ อ ปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

- การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การเรี ยนรู ้โดยโครงงาน (Project-based
Learning
- การเรี ยนรู ้โดยการวิจยั (Research-based
Learning)
- การเรี ยนรู ้บนฐานของปั ญหา (Problembased Learning)

Examination)
- รายงาน (Report)
- ประเมินโครงงาน (Project
Assessment)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การนาเสนอ (Presentation)
- การสอบปากเปล่า
(Oral Presentation)
- บรรยาย (Lecture)
- การสอบกลางภาค (Midterm
- กรณี ศึกษา (Case Study)
Examination)
- บทบาทสมมุติ (Role Play)
- การสอบปลายภาค (Final
- ทัศนศึกษาดูงาน (Field Trip)
Examination)
- การเรี ยนรู ้บนฐานของปั ญหา (Problem- รายงาน (Report)
based Learning)
- ประเมินโครงงาน (Project
- การสัมมนา (Seminar)
Assessment)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การสะท้อนคิด (Reflection)
- การวิจยั (Research)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การนาเสนอ (Presentation)
- จัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น การฝึ กทัก ษะ - ทักษะนาเสนอรายงาน
การสื่ อสาร ทั้งการพูด การฟั ง การเขี ยน ใน - การสอบ (Examination)
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ - ประเมินโครงงาน (Project
- การทางานเป็ นกลุ่ม (Group Work)
Assessment)
- การสัมมนา (Seminar)
- การประเมินรายงาน (Report)
- บทบาทสมมุติ (Role Play)
- เทคนิคการนาเสนองาน
- การนาเสนองาน
- จัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ - ทักษะการเขี ยนรายงาน การน าเสนอ
ผูเ้ รี ย นเลื อ กใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
- การสอบ (Examination)
- ประเมินโครงงาน (Project
Assessment)

เอกสาร 2-3
คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
001-102 ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน 2((2)-0-4)
The King’s Philosophy and Sustainable
Development
ความหมาย หลัก การ แนวคิ ด ความส าคั ญ และ
เป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลัก การเข้าใจ เข้าถึ ง พัฒ นา การพัฒ นาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน การวิเคราะห์ ก ารน า
ศาสตร์ พ ระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้ น ที่ ระดับบุ คคล องค์กร
ธุรกิจหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
Meaning, principles, concepts, importance and goal
of the philosophy of sufficiency; work principles,
understanding and development of the King’s philosophy and
sustainable development; an analysis of application of the
King’s philosophy in the area of interest including individual,
business or community sectors in local and national level
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแนวคิดธุรกิจด้วย
เครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business
environment analysis; survey for business opportunity
analysis; using business models with modern business tools
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ ด้วยใจสีเขียว
2((2)-0-4)
Modern Life for Green Love
ส ถ า น ก า ร ณ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก ใ น ปั จ จุ บั น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในการด ารงชี วิต มลพิ ษ สิ่ งแวดล้อ มใน
ปั จ จุ บั น ส ถ าน ก าร ณ์ ก าร ใช้ น้ าแ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ จ าก
ชี วิ ต ประจ าวัน สถานการณ์ อ ากาศเสี ย และการผลิ ต ขยะ
มูลฝอย วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ

Current situation of world environment, natural
resources for living; current pollution in community;
current situation of water usage and impact from daily
life; current situation ofair pollution and solid waste;
natural resources and pollution management
200-107 กำรเชื่ อมต่ อสรรพสิ่งเพื่อชีวติ
2((2)-0-4)
ยุคดิจทิ ลั
Internet of Thing for Digital life
แนะนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยุคใหม่ แนะนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารยุคใหม่ การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่าง
ชาญฉลาด หลัก การของการเชื่ อ มต่ อ สรรพสิ่ ง และการ
ประยุกต์ใช้งาน แนะนาโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นสาหรับ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
Introduction to modern computer technology;
introduction to modern communication technology; smart
internet usage; introduction to Internet of Things;
introduction to program applications for 2 1 st century
skills
315-201 ชีวติ แห่ งอนำคต
2((2)-0-4)
Life in the Future
การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด
เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศกั บ การใช้ ชี วิ ต ใน อ น าค ต
ปั ญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and
nanotechnology; clean energy; information technology
for living in the future; artificial intelligence

315-202 กำรคิดกับกำรใช้ เหตุผล
2((2)-0-4)
Thinking and Reasoning
นิยามและความสาคัญของการคิดและเหตุผล ระบบ
การคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให้เหตุผล
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
The definitions and importances of thinking and
reasoning; brain thinking process; types of thinking; causality;
reasoning; scientific and innovative thinking
322-100 คำนวณศิลป์
2((2)-0-4)
The Art of Computing
คณิ ตศาสตร์ รอบตัว ตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการ
ดาเนิ น ชี วิต อัต ราดอกเบี้ ยค่ ารายปี การรวบรวมและจัด การ
ข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นและการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical
modeling for life; interest rate; annuity; collection and
management data; introduction to data analysis and
presentation
345-104 รู้ ทนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2((2)-0-4)
Digital Technology Literacy
การเรี ยนรู ้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใ น
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย ฝึ กฝน
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน การฝึ กใช้
งานแอปพลิ เคชัน ในคลาวด์ คอมพิวติ้ ง เพื่ อ การปฏิ บัติงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future
trends in a secure and understandable way; practice the
applications needed to work; uses of cloud computing
applications for work effectively
388-100 สุ ขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)
Health for All
ห ลั ก การแล ะขั้ น ต อน การช่ วยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐาน
ปฏิ บัติการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ จาลอง ปั ญหา
สุ ขภาพจิตที่ พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบื้ อ งต้น ของอาการทางจิ ต การดู แ ลสุ ข ภาพตามวัย แนวคิ ด
พื้น ฐานเกี่ ยวกับสุ ขภาพและการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

Principle and steps of basic life support, practice of basic
life support in simulated situation; common mental health
problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid
465-100 ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Benefit of Mankinds
การท ากิ จ กรรมเชิ ง บู ร ณาการองค์ค วามรู ้ เน้ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา เพื่ อประโยชน์ เพื่อนมนุ ษ ย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the
philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding and development of King’s philosophy for
the benefits of mankind
465-101 ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับรัฐศำสตร์ 3((3)-0-6)
Introduction to Political Science
ลักษณะและขอบเขตของรั ฐศาสตร์ รัฐ อานาจ
อธิ ป ไตย สถาบัน ทางการเมื อ ง อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Characteristics and scope of political science;
state; sovereignty; political institutions; political
ideology; public administration; international relations;
Thai constitutions and relevant laws
465-102 ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับ
3((3)-0-6)
รัฐประศำสนศำสตร์
Introduction to Public Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี และพัฒ นาการของสาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ แนวคิ ดรั ฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิ ม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ แนวใหม่ และแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงบทบาทของผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานภาครัฐและการจัดการภาครัฐต่อสังคม
Concepts, theories and the development of
public administration: Old Public Management (OPM),
New Public Management (NPM) and New Public Service

(NPS); roles of public managers and public management in
society
465-201 องค์ กำรและกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
Organization and Management
แนวคิ ด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ องค์ก าร หลัก การจัด การ
องค์การ วิวฒั นาการของทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์องค์การ
จากหลายหลายมุมมองทฤษฎี การวิเคราะห์ องค์ การในระดับ
จุ ล ภาคและมห ภาค การออกแบ บ โครงสร้ า งองค์ ก าร
กระบวนการและระบบภายในองค์การ เทคนิคและเครื่ องมือใน
การจัด การคุ ณ ภาพ การน าการจัด การคุ ณ ภาพแบบใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ในการจัดการภาครัฐ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ และการบริ หารจัดการ
องค์การในอนาคต
Introductory concepts of organizations; principles of
organizational management; evolution of organizational
theories; environmental scanning using multiple theoretical
perspectives; micro and macro-level analyses of
organizations; organizational design and internal system and
process design; quality management techniques and tools;
implementation of new quality management systems in the
public sector; organizational behavior; organizational culture;
organization change; managing future organizations
465-202 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6)
Strategic Human Resource Management
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์
เชิ งกลยุทธ์ การศึ กษาระบบ หลักการและกระบวนการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษย์เชิ ง กลยุ ท ธ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์สู่การปฏิ บัติในหน่ วยงานภาครั ฐ
เพื่ อ ความส าเร็ จ ในระยะยาว ความส าคั ญ ของทุ น มนุ ษ ย์
การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละ
มีความยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
Introductory concepts of strategic human resource
management (SHRM); a study of SHRM systems, principles,
and processes; applications of SHRM to practices in the
public sector that will ensure long-term success; importance
of human capital; adaptation of SHRM and flexibility to the
changing environment

465-203 นโยบำยสำธำรณะ
3((3)-0-6)
Public Policy
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ปั จจัย
ที่ เกี่ ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิ บัติ การประเมิ น ผล
แผนและนโยบาย รวมถึงการศึ กษานโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น
Concepts and methods of public policy making
and planning; policy implementation; factors related to
policy implementation; plan and policy evaluation; study
of public policies and various types of plans of Thai
government including national, regional and local levels
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดกำรบริหำรท้ องถิ่น 3((3)-0-6)
Theories and Concepts of Local
Administration
แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก าร บ ริ ห าร ท้ อ ง ถิ่ น
ความสาคัญของการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่น รู ปแบบของ
การกระจายอานาจ ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
ต่าง ๆ วิวฒั นาการการปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย รู ปแบบ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไทย แนวคิ ดการพัฒนาและ
บริ หารชุมชนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
แนวคิดการบริ หารท้องถิ่นแนวใหม่
Concepts and theories of local administration;
importance of local decentralization; models of
decentralization; systems of local government in other
countries; evolution of local government in Thailand;
Thai local government organization models; concepts of
efficient local development and administration; modern
concepts of local administration
465-205 กำรคลังสำธำรณะ
3((3)-0-6)
Public Finance
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาท
ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบัน
การเงิ น การคลังและระบบการเงิ น การคลัง นโยบายการ
คลัง นโยบายการเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น รายรั บ ของ
รัฐบาล ภาษี อากร รายจ่ ายของรัฐบาล หนี้ สาธารณะ การ

คลังท้องถิ่น ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการเงินการคลังของไทย
Introduction to public finance; government’s roles in
the economic system; introduction to financial and fiscal
institutions; fiscal policy; monetary policy; government
budgeting; government income; taxation; government
expenditure; public debts; local finance; problems and
solutions of Thai government’s financial and fiscal systems
465-206 ระบบบริหำรรำชกำรไทยและ
3((3)-0-6)
องค์ กำรสำธำรณะ
Thai Administrative System and Public
Organizations
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบราชการ พัฒนาการ
ของระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย ระบบราชการ
ส่ ว นกลาง ระบบราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ระบบราชการส่ ว น
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้อ งถิ่ น การบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ การบริ ห ารงานคลัง
สาธารณะ หน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ
องค์ก ารมหาชน แนวคิ ด ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ
ภาครัฐแนวใหม่
Concepts and theories of bureaucracy; development
of bureaucratic system; Thai bureaucratic structure; central
bureaucratic system; provincial bureaucratic system; local
bureaucratic system; relationships among central; provincial
and local administration; public personnel management;
public finance management; state agencies including
government agencies, state enterprises, public organizations;
concepts related to new public management
465-207 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
3((2)-2-5)
งำนสำธำรณะ
Public Management Information Systems
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยการจัดการระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่ ใช้ในการบริ หารงานสาธารณะ ความพลิก
ผันของดิจิทลั (Digital Disruption) และการขับเคลื่อนสู่ รัฐบาล
ดิจิทลั การจัดการภัยคุกคามอันเนื่ องจากความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
แอพพลิ เคชั่น ต่ าง ๆ เพื่ อ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ในการบริ ห ารงาน
สาธารณะ

Concepts and theories of management
information system; Information systems in public
management; digital disruption; propulsion toward digital
government; managing threats due to cyber security;
basic knowledge of using software packages; applications
for data analysis in public management
465-301 สถิตปิ ระยุกต์ สำหรับกำรวิจยั
3((3)-0-6)
ทำงด้ ำนรัฐประศำสนศำสตร์
Applied Statistics for Public Administration
Research
ความรู ้เบื้องต้นของสถิติสาหรับการวิจยั การแจก
แจงความถี่ การวัดตาแหน่ งข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐาน
การทดสอบเกี่ ย วกับ ค่ าเฉลี่ ย และสั ด ส่ ว น การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบ ไคสแควร์ สหสัมพันธ์และ
การถดถอย
Introduction to statistics for research; frequency
distribution; measure of position; central tendency;
measures of variability; probability distribution;
estimation; hypothesis testing; testing of means and
proportion; analysis of variance; testing chi-square;
correlation and regression
465-302 วิธีวทิ ยำกำรวิจยั สำหรับ
3((3)-0-6)
รัฐประศำสนศำสตร์
Research Methodology for Public
Administration
แนวคิ ด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทา
วิจยั ทั้งเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน โดยเริ่ ม
ตั้งแต่การกาหนดปั ญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกาหนดสมมติฐาน
การออกแบบงานวิจัย การสร้ างเครื่ อ งมื อ การรวบรวม
ข้อ มู ล เทคนิ คการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล การเขี ย นรายงาน
ผลการวิจยั
Concepts; principles; methods and processes of
quantitative, qualitative and mixed method research
beginning with stating a research problem, conducting a

literature review, setting study objectives, formulating
research hypothesis, designing research, building research
tools, collecting data, analyzing data and reporting data
465-303 กำรใช้ โปรแกรมสถิตเิ พื่อกำรวิเครำะห์ 3((2)-2-5)
ข้ อมูลกำรวิจยั สำหรับรัฐประศำสนศำสตร์
Statistical Software for Data Analysis in Public
Administration
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน 465-302
การประมวลผลข้อ มู ล การจัด ท าแฟ้ ม ข้อ มู ล การ
ตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูล การคานวณ
ค่ าสถิ ติ เบื้ อ งต้น การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวน การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ การวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอย โดยอาศัยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป เพื่ อ การประมวลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
Pre-requisite 465-302
Data processing; data filing; data editing; basic
statistics calculation; hypothesis testing; analysis of variance;
correlation and regression; quantitative and qualitative data
analysis using computer software programs
465-401 กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณเพื่อกำรตัดสินใจ 3((2)-2-5)
Quantitative Analysis for Decision Making
ท ฤ ษ ฎี ค วาม น่ าจ ะ เป็ น ท ฤ ษ ฎี การตั ด สิ น ใจ
การพยากรณ์ โปรแกรมเชิ ง เส้ น ตรง ตั ว แบบการขนส่ ง
การมอบหมายงาน ทฤษฎี เกม ตัวแบบสิ น ค้าคงคลัง ตัวแบบ
แถวคอย การวิเคราะห์ข่ายงาน
Probability theory; decision making theory;
forecasting; linear programming; transportation model;
assignment; game theory; inventory model; queuing; network
analysis
465-402 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ สำหรับภำครัฐ 3((3)-0-6)
Strategic Management in Public Sector
ธรรมชาติของการจัดการเชิ งกลยุทธ์และการแข่งขัน
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน การกาหนดกลยุท ธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิ บตั ิ การควบคุม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การนาการวางแผน
กลยุทธ์ไปใช้ในภาครัฐ

Nature of strategic management and strategic
competitiveness; external environmental analysis;
internal environmental analysis; strategy formulation;
strategy implementation; strategic management control;
implementation of strategic management in public sector
465-211 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
3((3)-0-6)
เชิงกลยุทธ์ กำรสรรหำ และกำรคัดเลือก
Strategic Human Resource Planning,
Recruitment, and Selection
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน 465-202
แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์มนุ ษย์
เชิ ง กลยุท ธ์ สภาพแวดล้อ มของการวางแผนทรั พ ยากร
มนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์กบั การวางแผนกลยุทธ์
การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล และการพยากรณ์ ความต้ อ งการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การนาการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ไป
ปฏิบตั ิ การวิเคราะห์งาน การบริ หารงานอาชีพ การสรรหา
และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Pre-requisite 465-202
Concepts of strategic human resource planning;
environments of human resource planning; human
resource planning and strategic planning; data analysis
and forecasting of human resource needs; implementation
of human resource planning; work analysis; career
management; and human resource recruitment and
selection
465-221 กำรวิเครำะห์ นโยบำย
3((3)-0-6)
Policy Analysis
หลัก การและกระบวนการวิ เคราะห์ น โยบาย
ส านั ก คิ ด ทางนโยบาย องค์ ป ระกอบของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การวิ เคราะห์ น โยบายเชิ ง ประจัก ษ์
การเมือง ตัวแสดงและการวิเคราะห์ นโยบาย เทคนิ คการ
วิเคราะห์ น โยบายสาธารณะ นิ ย ามปั ญ หาเชิ ง นโยบาย
การวิเคราะห์ วตั ถุป ระสงค์ข องนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกอื่นในการวิเคราะห์นโยบาย
Principles and process of policy analysis;
schools of policy thoughts; elements of public policy
analysis; empirical policy analysis; politics; actors and

public policy analysis; public policy analysis techniques;
definition in policy problem; analysis of policy objectives; the
impact of public policy; alternative forms of policy analysis
465-231 กำรเมืองและกฎหมำยเกีย่ วกับ
3((3)-0-6)
กำรบริหำรท้ องถิ่น
Politics and Local Administrative Laws
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางการเมื อ ง ผู ้น าทาง
การเมือง รู ปแบบและวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
หลัก กฎหมายที่ ส าคัญ ในการบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการกระจายอานาจ การเลือกตั้ง
ท้ อ งถิ่ น ข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
Political participation; political leader; political
form and culture in local level; important laws for local
administrative organization; law relating to decentralization,
local elections, government information, good governance
465-241 ภำวะผู้นำกับกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
ยุคโลกไร้ พรมแดน
Global Leadership and Management
ลักษณะของภาวะผูน้ ายุคไร้ พ รมแดน การเป็ นผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ปั จจัยพื้นฐานของ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ การพัฒ นาภาวะผู ้น ากับ การ
บริ หารจัดการในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้พรมแดน
Characters of global leadership; strategic leader;
strategies and strategic leadership; basic factors of strategic
management; leadership development in global management
465-242 กำรบริหำรควำมหลำกหลำยในองค์ กำร 3((3)-0-6)
Organizational Diversity Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การบริ ห ารความหลากหลายของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์การ ความแตกต่างด้านวัยของบุคลากร
ความแตกต่างทางเพศ ความเป็ นภูมิภาคนิยม ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของกลุ่ม
อาชี พ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารความ
หลากหลายในองค์ก าร รวมไปถึ งสมรรถนะหลักที่ มี ค วาม
จ าเป็ นส าหรั บ การบริ หารความหลากหลายในองค์ ก าร
ให้ประสบความสาเร็ จ

Concepts of organizational diversity
management of human resources in organization;
generational differences; gender differences; regionalism;
cultural differences; language differences; occupational
differences; best practices and strategies for managing
organizational diversity; competencies needed for
successfully organizational diversity management
465-311 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3((2)-2-5)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Development
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน 465-202
แน วคิ ด ความส าคั ญ และพั ฒ น าการข อง
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เชิ งกลยุท ธ์ นโยบายของรั ฐ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ กระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ สมรรถนะและการ
หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรเทคนิคการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา การวางแผนการฝึ กอบรมเชิ งกลยุท ธ์ การปฏิ บัติ
และประเมินผลการฝึ กอบรม การวางแผนพัฒนาเส้นทาง
อาชี พและการพัฒนาเป็ นรายบุ คคล การจัดการความรู ้ใน
องค์การ ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
Pre-requisite 465-202
Concepts; importance and development of
Strategic Human Resource Development (SHRD);
government policy regarding SHRD; SHRD processes;
competencies and training need analysis for human
resource development; curriculum design and
development, techniques for training and development;
strategic training planning, training implementation and
evaluation; career path development and individual
development plan (IDP); knowledge management in
organization; problems and obstacles in SHRD
465-312 กำรบริหำรค่ ำตอบแทนและ
กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัตงิ ำน
Compensation
and
Management

3((3)-0-6)
Performance

แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารค่าตอบแทน นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารค่าตอบแทน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการ
กาหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
การส ารวจค่ า ตอบแทน การจัด ท าโครงสร้ า งค่ า ตอบแทน
การบริ หารค่าตอบแทนในภาครัฐ การบริ หารสวัส ดิ การและ
ผลประโยชน์เกื้ อกูล การจัดการผลการปฏิ บัติงานในองค์การ
การจัดการผลการปฏิ บัติ งานที่ เชื่ อมโยงเป้ าหมายเชิ งกลยุท ธ์
ขององค์การและผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร การออกแบบ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และความท้า
ทายในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
Concepts of compensation management, policy and
procedures in compensation management; factors affecting
compensation; job analysis and evaluation; pay survey; pay
structure; compensation management in public service;
management of fringe benefits; performance management in
organizations; performance management linking
organizational strategic goals and individual employees’
performance; the design of performance appraisal systems;
and the challenges in performance appraisal
465-313 สำรสนเทศกำรจัดกำร
3((2)-2-5)
ทรัพยำกรมนุษย์
Human Resource Information System
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวกับ
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ/หรื อ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในกระบวนการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งการสรรหาและคัดเลื อกพนักงาน
การจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน การบันทึ กเวลาการเข้างาน
การจัดทาค่าจ้าง การติดตามข้อมูลผลการปฏิบตั ิงาน การอบรม
และพัฒ นาบุ ค ลากร และการจัด ท ารายงานผลการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง
Information related to human resource
management; information technologies and/or software for
human resource management; application of information
technologies and/or software in human resource management
processes, including recruitment and selection, storing
employee profile, time attendance recording, compensation,
monitoring employee performance, training and development,

and preparing human resource management reports for
top management
465-321 กำรออกแบบนโยบำย
3((3)-0-6)
สำธำรณะและกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
Policy Design and Behavioral Change
การออกแบ บนโยบายสาธารณ ะและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาสาธารณะที่ ส าคั ญ เช่ น ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น
สาธารณสุ ข และด้ า นป้ องกั น การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น
การผ ส มผ ส าน องค์ ค วาม รู ้ ท างด้ าน จิ ต วิ ท ยาแ ละ
เศรษฐศาสตร์ เชิ งพฤติกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกันเพื่อค้นหา
วิ ธี ก ารกระตุ ้ น เตื อ นให้ ผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยได้ แ สดง
พฤติกรรมที่ ตอบสนองต่อเป้ าประสงค์ของแนวนโยบาย
สาธารณะ และปั ญหาอุปสรรคในการดาเนิ นแนวนโยบาย
สาธารณะโดยเฉพาะจากมุมมองทางการเมือง
Policy design for changing stakeholders’
behavior in order to solve important public problems such
as education, public health and corruption prevention;
integrating the knowledge from the fields of psychology
and behavioral economics in order to find ways to
‘nudge’ stakeholders’ behaviors in directions that are
aligned with the goals of public policy; problems and
obstacles in the implementation of public policy
especially from the political perspective
465-322 กระบวนกำรวำงแผนระดับชำติ 3((3)-0-6)
National Planning Process
แนวคิด วัตถุประสงค์ของการวางแผน หลักการ
และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนและระดับของ
แผนระดั บ ชาติ การขับ เคลื่ อ นแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ การ
ประเมิ น ผลแผน ระบบการติ ดตามและประเมิ น ผลแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เกี่ ย วกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป
ประเทศ
Concepts, purposes of planning, principles and
strategic planning process, national plans and its levels,
plan implementation, plan evaluation, electronic
monitoring and evaluation system of national strategy and
country reform

465-323 กำรวิเครำะห์ และบริหำรโครงกำร 3((2)-2-5)
Project Analysis and Management
หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี การในการจั ด ท าโครงการ
ห ลั ก ก ารพื้ น ฐ าน แ ล ะ ก ระ บ วน ก ารวางแ ผ น ส าห รั บ
การวิเคราะห์ มิติทางด้านสังคมและการเมื อง การประเมิ นผล
กระท บ ข องสภาพแวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและสัมฤทธิ ผล แนวคิดของ
การบริ ห ารโครงการ ขั้น ตอนการด าเนิ น งานตามโครงการ
การออกแบบโครงการ บทบาทและอานาจหน้าที่ ของผูจ้ ดั การ
โครงการ วิธีและเทคนิ คการรายงานผลโครงการ การควบคุ ม
และติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
Criteria and methods of project formulation; basic
principles and planning processes for analyzing the social and
political dimensions; environmental impact assessment; costbenefit analysis; cost-effectiveness analysis, Concepts of
project management; project implementation procedures;
project design; role and authority of project manager; project
report methods and techniques; controlling and monitoring of
task achievement
465-331 กำรวำงแผนและกำรบริหำร
3((2)-2-5)
ระดับท้ องถิ่น
Local Planning and Administration
แนวคิ ด การวางแผน การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ กั บ
การจั ด การระดั บ ท้ อ งถิ่ น นโยบายของรั ฐ บาลกลางกั บ
การวางแผนท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลในการวางแผน เทคนิ ค
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทคนิ คกระบวนการวางแผนแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม ข้อ จ ากัด ของการวางแผนท้อ งถิ่ น การวางแผน
ท้องถิ่นกับอัตลักษณ์ชุมชน
Concepts of planning; strategic planning and local
management; central government policy and local planning;
database system for planning; techniques for making local
development plans; AIC for participatory planning; limitation
of local planning; local planning and community identity
465-332 ชุดวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรม
6((4)-4-10)
ท้ องถิ่นเพื่อควำมยัง่ ยืน
Module: Management of Local Innovation for
Sustainability

แนวคิ ด ความหมาย ลัก ษณะของนวัต กรรม
ท้อ งถิ่ น ประเภทของนวัต กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห าร
ท้อ งถิ่ น กระบวนการและปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเกิ ด
นวัตกรรมท้องถิ่น ต้นแบบนวัตกรรมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ความสาคัญ ของอัตลักษณ์ ท้องถิ่ น กลยุท ธ์
การจั ด การท้ อ งถิ่ น โดยค านึ งถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น
การน าเสนอและการสร้ างส านึ ก แห่ ง อัต ลัก ษณ์ ใ ห้ กับ
ท้องถิ่น การสร้างกระแสและความร่ วมมือในการรักษาอัต
ลัก ษณ์ ท้อ งถิ่ น หน่ ว ยงานและกลไกความร่ ว มมื อ ของ
องค์กรท้องถิ่ น ในระดับ ประเทศและระดับสากล เรี ยนรู ้
จากกรณี ศึกษานวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ไ ด้รั บ รางวัล เพื่ อ ศึ กษาและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
กับผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในท้องถิ่น
Concepts, definitions, characteristics of local
innovation; types of innovation in local administration;
process and factors of initiation in local administrative
innovation; model of innovation in local administration;
importance of local identity; strategies of local
management under the awareness of local identity;
presentation and making of identity consciousness for
community; strengthening and conserve local identity;
local organization cooperation agencies and mechanism
in national and international levels; case studies of
awarded innovation in local administration in order to
study and share experiences with people playing
important roles in the local
465-341 กำรตลำดสำหรับกำรจัดกำรภำครัฐ 3((2)-2-5)
Marketing in Public Sector
ความหมายและความส าคั ญ ของการตลาด
การตลาดเพื่อสังคม แนวคิดการตลาดกับการบริ หารภาครัฐ
การให้ บ ริ ก ารและผู ้รั บ บริ การ การเสนอคุ ณ ค่ า ให้ กับ
ผูร้ ับ บริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ สั มพันธภาพ
ระหว่ า งองค์ ก ารกับ ผู ้รั บ บริ การ กรณี ศึ ก ษาการตลาด
สาหรับการจัดการภาครัฐ
Definition and importance of marketing; social
marketing; concepts of marketing and public
management; service delivery and client; delivering
service value to client; client satisfaction; relationship

between organization and clients; case studies of public sector
marketing
465-342 องค์ กำรแห่ งกำรเรียนรู้
3((3)-0-6)
Learning Organizations
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ ยวกับความรู ้ ในองค์การ
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ การเรี ยนรู ้ แ ละผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การที่ เน้น ความรู ้ ความสาคัญ ของการจัด การความรู ้
ในองค์การ วงจรความรู ้ซ่ ึ งประกอบด้วยการสร้าง การรวบรวม
การสื บ ค้น และใช้ง าน เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการจัด การ
ความรู ้ วัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู ้ กลยุทธ์ในการ
จัดการความรู ้
Definitions and concepts of organizational
knowledge; organizational learning; learning and
performances in knowledge organization; importance of
knowledge management; knowledge cycle including creation,
collection, retrieval, and use; tools and techniques for
knowledge management; organizational culture and
knowledge management; knowledge management
implementation strategies
465-343 กำรจัดกำรควำมขัดแย้ งใน
3((3)-0-6)
บริบทสังคมไทยและอำเซียน
Conflict Management in Thailand and ASEAN
Contexts
แนวคิดและความสาคัญของการจัดการความขัดแย้ง
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดในสังคมไทยและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงแนวทางและเทคนิ ค
ในการจัดการกับความขัดแย้ง ได้แก่ ทักษะและกระบวนการ
เป็ นคนกลาง และการเจรจาไกล่เกลี่ย
Concepts and importance of conflict management;
case studies of conflicts in Thailand and Southeast Asian
countries; conflict management approaches and techniques;
skills and processes of mediators and negotiation
465-344 กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
3((2)-2-5)
ควำมปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management

แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด การอาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย การสอบสวนและวิ เคราะห์ อุ บั ติ เหตุ
การบริ ห ารเพื่ อ การควบคุ มการสู ญ เสี ย การจัดการความ
เสี่ ย ง พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์แ ละพฤติ ก รรมความปลอดภัย
ในการทางาน การสื่ อสารเพื่อความปลอดภัย เทคนิ คการ
ส่ งเสริ ม ความปลอดภัยในการท างาน ระบบสารสนเทศ
ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย องค์ ก ารแห่ ง
อาชี วอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัด การอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย
Concepts of occupational health and safety
management; investigation and accident analysis; loss
control management; risk management, human behavior
and safety behavior at work; safety communication;
techniques for enhancing the safety at work; occupational
health and safety information system; organization of
occupational health and safety; occupational and safety
management systems
465-345 กำรบริหำรภำษีอำกร
3((3)-0-6)
Tax Administration
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ การบริ ห ารภาษี อ ากร บทบาท
และความสาคัญของการบริ หารภาษี ระบบภาษีอากร ภาษี
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการบริ หารภาษี อากร ปั ญ หาใน
การบริ หารภาษีอากร และนโยบายในการบริ หารภาษีอากร
ของประเทศไทย
Concepts of tax administration; roles and
importance of tax administration; tax system; types of
taxes; process of tax administration; tax administration
problems; and policy of tax administration in Thailand
465-346 กำรคลังท้ องถิ่น
3((2)-2-5)
Local Finance
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การคลัง รั ฐ บาล ความหมาย
ความ ส าคั ญ ข องการคลั ง ท้ อ งถิ่ น รายรั บ รายจ่ า ย
การงบประมาณ การพัสดุ การเงิ น การบัญ ชี ข ององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง การคลัง
รัฐบาลกับการคลังท้องถิ่น ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการ
คลังท้องถิ่นของไทย

Concepts of public finance; definitions and
importance of local finance; revenue; expenditure; budgeting;
procurement; finance; accounting of local government
organizations; relationship between public and local finance;
problems and solutions in Thai local finance
465-411 แรงงำนสัมพันธ์
3((3)-0-6)
Labor Relations
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ แรงงานสั ม พัน ธ์ พัฒ นาการด้า น
แรงงานสั ม พัน ธ์ ประเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกับ แรงงานสั ม พัน ธ์
บทบาทของนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และรั ฐ ในแรงงานสั ม พั น ธ์
ก าร จั ด ก าร ค วาม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ข้ อ พิ พ าท ด้ า น แ ร งงาน
และการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์การ
Concepts of labor relations; development of labor
relations; problems in labor relations; roles of employers,
employees and government in labor relations; managing labor
conflicts and disputes; and building employee engagement
with the organization
465-412 ประเด็นร่ วมสมัยทำงกำรจัดกำร 3((2)-2-5)
ทรัพยำกรมนุษย์
Contemporary Issues in Human Resource
Management
เงื่ อ นไข: การลงทะเบี ย นเรี ย น นั กศึ ก ษาฐานะปี 4
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาพรวมในบริ บทความเป็ นสากลของประเด็นด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในศตวรรษที่ 21 ปั ญ หาสมัยใหม่
ทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และนวัตกรรมในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
Condition: students must be enrolled as fourth-year
students in Human Resource Management
Overview of the international context of trends in
human resource management in 21st century; modern issues
in human resource management; and innovation in modern
human resource management by using research-based
learning
465-421 กำรประเมินผลโครงกำร
Project Evaluation

3((2)-2-5)

หลักและเทคนิ คของการประเมิ น ผลโครงการ
ในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมือการบริ หาร การกาหนดมาตรฐาน
และเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผล เทคนิ ค การประเมิ น ผล
การประเมินผลก่อนหรื อหลังการปฏิบตั ิตามแผน บทบาท
ของสถาบั น ต่ า ง ๆ ในการประเมิ น ผลโครงการ และ
กรณี ศึกษาในการประเมินโครงการ
Methods and techniques of project evaluation
as the administrative tools; standards and criteria for
evaluation; evaluation techniques; evaluation before or
after the implementation of the plan; roles of institutions
in project evaluation and the case studies in project
evaluation
465-422 ประเด็นร่ วมสมัยทำง
3((2)-2-5)
นโยบำยสำธำรณะ
Contemporary Issues in Public Policy
เงื่อนไข: การลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาฐานะปี 4
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
ภาพรวมในบริ บทความเป็ นสากลของประเด็น
ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผนในระดับ ต่ าง ๆ
ปั ญหาสมัยใหม่ทางด้านนโยบายสาธารณะ และนวัตกรรม
ทางด้านนโยบายสาธารณะ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
Condition: students must be enrolled as fourthyear students in Public Policy
Overview of the international context of trends
in public policy and planning in all levels; modern issues
in public policy; and innovation in public policy by using
research-based learning
465-431 กำรบริหำรท้ องถิ่นเปรียบเทียบ 3((3)-0-6)
Comparative Local Administration
รู ปแบบการบริ หารท้องถิ่นในกลุ่มประเทศยุโรป
และเอเชี ย เพื่ อ ท าความเข้าใจความสั ม พัน ธ์ ข องอ านาจ
ระหว่างรัฐบาลกลางกับการบริ หารท้องถิ่น การศึ กษาเชิ ง
เปรี ยบเทียบถึงผลกระทบของการมีโครงสร้างแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ การศึ กษาลักษณะภายในประเทศและ
ศึกษาในเชิงการเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ
Forms of local administration in European and
Asian countries to understand in terms of the relationship

between central and local authorities; comparative study of
the consequences of different structures in each country; study
of within-country characteristics and cross-country
comparative study
465-432 ประเด็นร่ วมสมัยทำงกำรบริหำร 3((2)-2-5)
ท้ องถิ่น
Contemporary Issues in Local Administration
เงื่ อ นไข: การลงทะเบี ย นเรี ย น นั กศึ ก ษาฐานะปี 4
กลุ่มวิชาการบริ หารท้องถิ่น
ภาพรวมในบริ บทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความเป็ นสากลของประเด็นทางด้านการบริ หารท้องถิ่น ปั ญหา
สมัยใหม่ในการบริ หารท้องถิ่ น และนวัตกรรมในการจัดการ
ปั ญหาของชุมชน โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
Condition: students must be enrolled as fourth-year
students in Local Administration
Overview of the social, economic, political, and
international context of trends in local administration; modern
issues in local administration; and innovation in problem
solving by using research-based learning
465-441 ธรรมำภิบำลและกำรต่ อต้ ำน
3((3)-0-6)
กำรทุจริตในภำครัฐ
Governance and Anti-Corruption in the Public
Sector
แนวคิ ด ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ
ความสาคัญในการสร้างหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรร
มาภิบาล ความหมายของการทุจริ ต ประเภทและรู ปแบบของ
การทุจริ ต ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบเชิงลบของการทุจริ ต
ที่ มีต่อสภาวะทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม สาเหตุของ
การทุ จริ ต กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ในระดับประเทศและระดับสากล
การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริ ต
Concepts of good governance in public
management; the importance of designing good governance
frameworks; good governance regulations and laws; meaning
of corruption; types and forms of corruption; factors leading

to conflict of personal interest vs. public interests;
adverse impacts of corruption; adverse impacts of
corruption on political conditions, the economy and the
society; causes of corruption, national and international
anti-corruption laws and standards; raising public
awareness of the adverse impacts of corruption
465-442 กำรบริหำรควำมต่ อเนื่องและ
3((2)-2-5)
Organizational Continuity and Public Risk
Management
ความเชื่ อมโยงระหว่างการจัดการความเสี่ ยงภัย
พิบัติกบั รัฐประศาสนศาสตร์ ความสาคัญของการจัดการ
ความเสี่ ยงภัยพิบตั ิต่อการให้บริ การสาธารณะและต่อการ
บริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ ภัย ภัยพิ บัติ ความเสี่ ยงภัยพิบัติ
แนวคิ ด /ทฤษฎี เ กี่ ยวกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ การลด
ผลกระทบจากภั ย การเตรี ยมความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น การรั บ มื อ /การจัด การเหตุ ก ารณ์
การฟื้ นฟูจากภัยพิบัติ แนวทางการลดความเสี่ ยงภัยพิบัติ
กระบวนการบริ หารความต่อเนื่ องขององค์กร การบริ หาร
จั ด การสถานการณ์ วิ ก ฤติ การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร
เพื่ อรั บ มื อ กั บ ส ถ าน การณ์ วิ ก ฤติ ม าตรการต่ า ง ๆ
ในการรั บ มื อ กับ สถานการณ์ วิ ก ฤติ ระบบบั ญ ชาการ
เหตุการณ์ ศูนย์อานวยการ/ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น การแจ้ง
เตื อ นภัยพิ บัติ การสื่ อ สารในภาวะวิก ฤติ กิ จกรรมอื่ น ๆ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิ
The linkage between disaster risk management
and public administration; the implications of disaster
risk management for public services delivery and human
resource management; hazard, disaster; disaster risk,
disaster management concepts/theories; disaster risk
reduction (DRR); organizational continuity/business
continuity management process; emergency response;
structuring emergency response organization, emergency
response measures; incident command system (ICS);
emergency operations center (EOC); disaster warning;
crisis communication; other activities related to disaster
management

465-443 ประชำกรศำสตร์ และนโยบำย
3((2)-2-5)
สำธำรณะ
Demography and Public policy
ทฤษ ฎี ทางป ระชากรศาสตร์ ขน าดประชากร
โครงสร้าง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเกี่ยวกับด้านชาติ
พัน ธุ์ เศรษฐกิ จ และสั ง คม อนามัย เจริ ญ พัน ธุ์ ภาวะสมรส
ภาวะการตาย การย้ายถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งในระดับ
มหภาคและระดับ จุ ล ภาค เน้น การสังเคราะห์ ป ระเด็ น ต่ าง ๆ
ในเชิ งสหสาขาวิชา รวมถึ งการนาข้อมู ลและสารสนเทศทาง
วิชาการไปใช้ในการกาหนดนโยบายสาธารณะที่ เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพประชากร
Population theories; population size, structure,
distribution and changes; factors affecting change in
population related to ethnicity, socio-economic aspects;
reproductive health; nuptiality; mortality; migration;
interrelation between population change and socio-economic
development at both macro and micro levels, with emphasis
on multidisciplinary synthesis; use of academic data and
information in improvement public policy formation related to
population quality development
465-444 ชุดวิชำกำรจัดกำรองค์ กร
6((4)-4-10)
ไม่ แสวงหำผลกำไรเพื่อควำมยัง่ ยืน
Module: Nonprofit Organization Management
for Sustainability
แนวคิ ดและทฤษฎี ข ององค์กรไม่ แสวงหาผลก าไร
บทบาทและคุณค่า พันธกิ จและวิสัยทัศน์ ทฤษฎี ความยากจน
การพัฒนาเชิงสถาบัน เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแห่ งองค์การ
สหประชาชาติ ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การจัดการพันธมิตร
การบริ ห ารคณะกรรมการกองทรั ส ต์ การสรรหาทรั พ ยากร
การติ ด ตามและวัด ผลองค์ ก ร การตลาดและการระดมทุ น
การวางแผนและการวางกลยุท ธ์ การจัด ท างบประมาณและ
บริ หารความเสี่ ยง การใช้สื่อและการจัดกิ จกรรมเพื่อการระดม
ทุ น การรณรงค์ อ อนไลน์ การระดมทุ น มวลชนออนไลน์
การเขียนและนาเสนอข้อเสนอโครงการ จริ ยธรรมขององค์กร
ไม่แสวงหาผลกาไร การบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน

Concepts and theories of nonprofit
organizations; roles and values; missions and visions;
theories of poverty; institutional development; UN’s
Sustainable Development Goals; stakeholder theory;
managing partnerships; managing board of trustees;
resource mobilizations; organizational monitoring and
evaluation; marketing and fundraising for nonprofit
organizations; planning and strategies; budgeting and risk
management; using the media and events for fundraising;
online campaigning; online crowd funding; writing and
presenting project proposals; ethics for nonprofit
organizations and development; managing for
sustainability
465-445 นโยบำยสำธำรณะเปรียบเทียบ
3((2)-2-5)
และกำรถ่ ำยโอนนโยบำย
Comparative Public Policy and Policy
Transfer
การเปรี ย บเที ยบนโยบายสาธารณะด้านต่ าง ๆ
ของประเทศไทยกับ นานาชาติ ทั้ง ภายในและภายนอก
อาเซี ยน แนวคิ ด และการวิเคราะห์ ก ารถ่ายโอนนโยบาย
สาธารณะ กฎหมายระหว่างประเทศที่ สาคัญ กรณี ศึกษา
การถ่ายโอนนโยบายที่ประสบผลสาเร็ จในสังคมหนึ่งมาใช้
ในอีกสังคมหนึ่ง
Cross-national comparison of public policies by
policy domains in ASEAN community and beyond;
concepts and analysis of public policy transfers;
important international laws; successful cases of public
policy transfers from one society to another
465-446 กำรฝึ กงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 320 ชั่วโมง
Internships in Public Administration
เงื่ อนไข: การลงทะเบี ยนเรี ยน นักศึ กษาฐานะ
ปี 3 หรื อ ปี 4
การฝึ กงานในหน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ หน่ ว ยงานประเภทอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาของ
ผูศ้ ึ กษา การฝึ กฝนทักษะที่ ได้เรี ยนในชั้นเรี ยนไปปฏิ บัติ
ในบริ บ ทองค์ ก าร การเรี ย นรู ้ ร ะบบและวิ ธี ก ารท างาน

ในองค์การจริ ง การรายงานและนาเสนอผลและประสบการณ์
การฝึ กงาน
Condition: students must be enrolled as third-or
fourth year students
Internships in public sector agencies, public
enterprise agencies or other types of agencies related to
students’ fields of study; practicing and applying skills
learned in class rooms to organizational settings; learning
systems and work procedures in actual organizations;
reporting and presenting the results and experience of
internships
465-447 กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำ 1(0-2-1)
Cooperative Education Preparation
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ รู ป แบบและกระบวนการ
สหกิ จ ศึ กษา การปรั บ ตัวเพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ชี วิต
การทางาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ น
สาหรับคนทางาน การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร การทางานเป็ น
ทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Introduction to concepts and process of cooperative
education; adaptation to be ready for working life in applying
knowledge and skills for working experience; problem
solving, communication, teamwork, and attitude adaptation
for working life
465-448 สหกิจศึกษำ
8(0-48-0)
Cooperative Education
การปฏิ บัติงานตรงตามวิชาชี พเสมื อนเป็ นพนักงาน
ชัว่ คราวเต็มเวลาในองค์กร ในตาแหน่ งที่ เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่ อมโยงความรู ้ทฤษฎีกบั การ
ปฏิ บัติจริ ง ทั้งรู ป แบบงานประจา หรื อโครงงานเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่ อง โดยมีอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนา ตลอดระยะเวลาที่
ปฏิ บตั ิงาน และร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
และจัดให้นักศึ กษานาเสนอโครงงาน/ผลการศึ กษาที่ เกิ ดจาก
การทางานในที่ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบตั ิงาน
Actual practice and learning how to work in
organizations; working as a staff member with relevant
position to develop occupational skills by integrating
knowledge learned in classes into working experience for at

least 16 weeks; consultation and assessment of student’s
performance by advisors and related officers of
organizations, presenting and writing a complete project /
report for organizations upon the completion of work
820-100 รักษ์ โลก รักษ์ เรำ
2((2)-0-4)
Save Earth Save Us
หลัก การอยู่อ าศัย และใช้ชีวิต อย่างเป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทั้ง สร้ า ง
จิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั เยาวชนคนรุ่ น
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยัง่ ยืน
Concept for creative, sustainable, and
environmental friendly living, survival, and adaptation in
the changing environment, science and technology, and
society including environmental awareness raising with
up-to-date edutainment for young generation
874-211 กฎหมำยปกครอง
3((3)-0-6)
Administrative Laws
ประวัติ ค วามเป็ นมาและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมาย
ปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ลักษณะ
ทัว่ ไปของฝ่ ายปกครอง บริ การสาธารณะ การจัดระเบี ยบ
บริ หารราชการแผ่นดิน การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมาย
ของนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน บุคลากรภาครัฐและ
ทรัพย์สิน ของฝ่ ายปกครอง ทฤษฎี ว่าด้วยการกระทาของ
ฝ่ ายปกครอง การใช้แ ละการตี ค วามกฎหมายปกครอง
หลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับ กระบวนการปฏิ บัติ ราชการของฝ่ าย
ปกครอง หลักความรั บผิดของฝ่ ายปกครอง แนวคิดและ
ความจาเป็ นในการจัดระบบควบคุมฝ่ ายปกครอง รู ปแบบ
การควบคุ ม ฝ่ ายปกครอง การจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
History and sources of administrative law;
fundamental principles of administrative law; general
characteristics of the Administration; public service; the
administrative organization of the state; the establishment
and legal status of juristic person under public law; the
civil servant and property of Administration; the theory
of act of Administration; application and interpretation of
administrative law; principles of
process of

administrative action; principles of administrative liability; the
concept and necessity of management of controlling system of
the administration; methods of controlling the administration;
the establishment of administrative court and its procedure
874-221 กฎหมำยอำญำ 1
3((3)-0-6)
Criminal Laws I
หลักทัว่ ไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับ ผิดในทางอาญา
การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผูส้ นับสนุน การกระทา
ความผิดหลายบทหรื อหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุ
ความและความผิดลหุโทษ
General principles of criminal law; application of
criminal law; criminal penalty and measure of safety; criminal
liability, criminal attempts, principals and supporters of
crimes; concurrence of offences; recidivism; prescription and
petty offences
874-222 กฎหมำยอำญำ 2
3((3)-0-6)
Criminal Laws II
รายวิชาบังคับก่อน 874-221
หลัก กฎหมายเกี่ ย วกับ ความผิ ด ในลัก ษณะต่ า ง ๆ
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาเว้นแต่ลกั ษณะ 1 ลักษณะ
1/1 ลักษณะ 4 และลักษณะ 8
Pre-requisite 874-221
Legal principles of offences under Book II of the
Criminal Code, excluding title II, title I/I, title IV and title
VIII
874-311 กฎหมำยวิธีปฏิบัตริ ำชกำร
3((3)-0-6)
ทำงปกครอง
Law on Administrative Procedure
ความเป็ นมาและแนวคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิ บตั ิราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิ ด
พื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสาคัญของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง หลักเกณฑ์และ
ขั้น ตอนการด าเนิ น การของเจ้าหน้าที่ ต ามกฎหมายดัง กล่ า ว
ตั้งแต่ก่อนเริ่ มกระบวนการพิจารณา การออกคาสัง่ ทางปกครอง
การทบทวนค าสั่ ง ทางปกครอง การบั ง คับ ตามค าสั่ ง ทาง

ปกครอง รวมถึ งกฎ และความสัมพัน ธ์กับกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
History and concepts of law on administrative
procedures in Thailand and other countries; fundamental
concepts of administrative procedures; the importance of
thei law on administrative procedures; rules and
procedures for the conduct of the officer according to the
law from the beginning of the process, issuing
administrative orders, reviewing administrative orders,
the enforcement of administrative orders, including
regulations and relations with other relating laws
874-341 กฎหมำยวิธีพจิ ำรณำควำมอำญำ 3((3)-0-6)
Law of Criminal Procedure
หลั ก ทั่ ว ไปในการด าเนิ นคดี อาญ า อ าน าจ
พนักงานสอบสวน อัยการและศาล การฟ้ องคดี อาญาและ
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา หมายเรี ยกและหมายอาญา
จับ ขัง จ าคุ ก ค้น ปล่ อ ยชั่ว คราว สอบสวน วิธีพิ จ ารณา
ในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎี กาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
General principles of criminal procedure;
authority of the inquiry official, public prosecutor and the
court; prosecution of criminal cases and civil cases in
connection with criminal cases; summons and criminal
warrant, arrest and detention, imprisonment, search,
provisional release; investigation; procedure in the Court
of First Instance, the Court of Appeal and the Supreme
Court under the Criminal Procedure Code
874-371 กฎหมำยแรงงำน
3((3)-0-6)
Labor Laws
แนวคิ ด พื้ น ฐานและวิว ฒ
ั นาการของกฎหมาย
แรงงาน แนวคิ ด เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยแรงงาน กฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ว่า ด้ว ยสั ญ ญาจ้างแรงงาน จ้างท าของ
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมาย
เงิ น ทดแทน กฎหมายประกัน สั ง คม กฎหมายแรงงาน
สั ม พัน ธ์ กฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ตั้ง ศาลแรงงานและวิ ธี

พิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานกับการบริ หารงานบุคคล
General concepts and evolution of labour law;
concepts of economics of labour; labour contract and hire of
work contract under the Civil and Commercial code; labour
protection law; safety, occupational health and work
environmental law; workers compensation law; social security
law; labour relations law; the law on establishment of labour
court and labour procedure; labour law and personnel
management
876-102 หลักเศรษฐศำสตร์ พื้นฐำน
3((3)-0-6)
และกำรประยุกต์
Principles of Economics and Application
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และ
อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ ต้น ทุ น การผลิ ต และโครงสร้ า งตลาด แนวคิ ด
พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค เศรษฐกิ จในระยะยาว การเงิ นการธนาคาร นโยบายการ
คลัง และการเงิน และเศรษฐกิจในระยะสั้น การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ
Principles of microeconomics: market forces of
supply and demand, elasticity and its application, economics
of the public sector, costs of production, and market structure;
principles of macroeconomics: macroeconomic variables, real
economy in the long run, money and the banking system,
monetary and fiscal policies, and output in the short run;
international trade and monetary system
895-001 พลเมืองทีด่ ี
2((2)-0-4)
Good Citizens
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมใน
ฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิ ทธิ เสรี ภาพ
ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สงั คมพหุวฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen;
social organization; law; right; liberty; equality; living
together in a multicultural society
895-010 กำรคิดกับพฤติกรรมพยำกรณ์
2((2)-0-4)
Thinking and Predictable Behavior

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์
การตัดสิ นใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving;
behavioral science;decision making; behavior prediction
895-011 กำรคิดเพื่อสร้ ำงสุข
2((2)-0-4)
Cultivating Happiness through Positivity
ความคิดกับความสุข รู ปแบบการคิด นานาทัศนะ
วิธีคิด กาหนดวิถีท าง รู ป แบบความสุ ข ความคิ ดเชิ งบวก
ความสุ ขกั บ การศึ กษ า ความสุ ขกั บ ความสั ม พั น ธ์
และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการดาเนิ นชี วิต
และการทางาน
Thoughts and happiness; cognitive styles;
method of determining; happiness styles; positive
thinking; happiness and education; happiness and
relationships; applying thinking styles in living and
working
895-012 กำรคิดเชิงบวก
2((2)-0-4)
Positive Thinking
การคิ ด เชิ ง บวก การตรวจสอบความคิ ด ของ
ตนเอง ทักษะในการดาเนิ นชีวิตและจุดมุ่งหมายของการมี
ชีวติ
Positive thinking; examining one’s own thought;
life skills and aims of living
950-102 ชีวติ ทีด่ ี
3((3)-0-6)
Happy and Peaceful Life
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ความสุ ขของ
ชี วิ ต การเข้ า ใจและยอมรั บ ความแตกต่ า งและความ
หลากหลาย การทางานอย่างเป็ นที ม การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ทักษะการสื่ อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในสังคมพหุลกั ษณ์
Various multi cultures; happiness of life;
understanding and acceptance of the difference and
variousness; team work; live in peace; communication
skills and creative solving the problems in multiple
pattern society
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