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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายเพื่อจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
(Outcome Based Education) และเน้นผู ้เรียนเป็นศูนยก์ลางตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือการพฒันาผูเ้รียน       
ในทุกดา้นทั้งดา้นวิชาการและการปรับตวัในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข โดยผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั 
(Active Learning) ท่ีหลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้ภาคปฏิบติัการโดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการแกปั้ญหาและพฒันาสถานการณ์
จริง นอกห้องเรียนได ้อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือผลิตบณัฑิตให้ออกไปรับใชส้ังคมในองค์การต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการประกอบอาชีพส่วนตวั และมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้และคุณธรรม  
โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีวา่ “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติและประกอบอาชีพ เพื่อใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศชาติสืบต่อไป 

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม 
PLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผูน้ า ยอมรับฟังความคิดเห็นต่างอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
PLO3 ใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐานในการแกปั้ญหาดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์หรือ นโยบายสาธารณะ หรือการบริหารทอ้งถ่ิน
ได ้
PLO4 ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์และเสนอแนะชุมชนโดยค านึงถึงอัตลักษณ์ เฉพาะถ่ินและ 
ความหลากหลายของวฒันธรรมองคก์ร 
           4.1 ค านึงถึงปัญหาและความตอ้งการขององคก์รหรือชุมชน และเสนอแนะความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์
ใหก้บัองคก์รหรือชุมชนได ้ 
           4.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์รหรือชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินได ้
PLO5 ออกแบบ และวางแผนการปฏิบติังาน ภายใตบ้ริบทของสถานการณ์ท่ีเกิดจริงในพ้ืนท่ีของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เป็นฐาน 
PLO6 ส่ือสารและน าเสนอดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
PLO7 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการคน้ควา้และถ่ายทอดความรู้เพ่ือใชใ้นการท างาน 
          7.1 ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้
          7.2 ติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งสม ่าเสมอเพ่ือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
      แผนการศึกษาปกติ                     129  หน่วยกิต 
      แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  129  หน่วยกิต 
1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป          จ านวน  30  หน่วยกิต 

1.1   วชิาบังคบั    จ านวน  24  หน่วยกิต  
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและ             4  หน่วยกติ  

ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์             
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
388-100   สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและ           5  หน่วยกติ 

ชีวติทีสั่นต ิ                             
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ           1  หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและ        4  หน่วยกติ 
การรู้ดจิทิลั                              

การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 

   การรู้ดิจิทลั  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั 2((2)-0-4) 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ                     4  หน่วยกติ 

การคดิเชิงตรรกะ และตวัเลข                   
การคิดเชิงระบบ  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 
การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิา
ต่อไปน้ี  

322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร                  4  หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวทิยาลยั   
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา             2  หน่วยกติ 

           1.2  วชิาเลือก    จ านวน  6  หน่วยกิต 
            -  เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ  จ านวน 4 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
            -  และเลือกเรียนอีก 2 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือก 
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี เปิดสอน ในมหาวิทยาลัย - 
สงขลานครินทร์ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป ซ่ึ งผ่ าน ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก ศู น ย์ ศึ ก ษ าทั่ ว ไป 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ   
     แผนการศึกษาปกติ                              93  หน่วยกิต 
     แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา           93  หน่วยกิต 
        2.1  กลุ่มวชิาแกน   
               แผนการศึกษาปกติ                       48  หน่วยกิต 
            แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา    48  หน่วยกิต                       
465-101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐศาสตร์                 3((3)-0-6) 
     Introduction to Political Science 
465-102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 3((3)-0-6) 
     Introduction to Public Administration 
465-201 องคก์ารและการจดัการ                                 3((3)-0-6) 
     Organization and Management 
465-202 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์         3((3)-0-6) 
            Strategic Human Resource Management 
465-203 นโยบายสาธารณะ                                        3((3)-0-6) 
            Public Policy 
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารทอ้งถ่ิน          3((3)-0-6) 
     Theories and Concepts of Local Administration 
465-205 การคลงัสาธารณะ                                        3((3)-0-6) 
     Public Finance 
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465-206 ระบบบริหารราชการไทยและ                      3((3)-0-6) 
     องคก์ารสาธารณะ                                         
     Thai Administrative System and Public  
               Organizations 
465-207 ระบบสารสนเทศ                                        3((2)-2-5) 
     เพื่อการบริหารงานสาธารณะ                 
     Public Management Information Systems 
465-301 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั                       3((3)-0-6) 
              ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
    Applied Statistics for Public Administration  
              Research 
465-302 วธีิวทิยาการวจิยั                                           3((3)-0-6) 
               ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
     Research Methodology for Public Administration 
465-303 การใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวเิคราะห์        3((2)-2-5) 
              ขอ้มูลการวจิยัส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์   
     Statistical Software for Data Analysis in Public 
               Administration   
465-401 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจ    3((2)-2-5)
     Quantitative Analysis for Decision Making 
465-402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับภาครัฐ            3((3)-0-6)
     Strategic Management in Public Sector 
874-211 กฎหมายปกครอง                                         3((3)-0-6) 
               Administrative Laws 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน                          3((3)-0-6)  
               และการประยกุต ์ 
               Principles of Economics and Application 

          2.2 กลุ่มวชิาชีพ 
           แผนการศึกษาปกติ                        45  หน่วยกิต 
           แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา     45  หน่วยกิต 

                    2.2.1  วชิาชีพบังคบั  
                  แผนการศึกษาปกติ                      18  หน่วยกิต 
                  แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา   18  หน่วยกิต 
                     ใหเ้ลือกเรียนจากกลุ่มวชิาใดวชิาหน่ึง ดงัน้ี 
    กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
     (Human Resource Management) 
    465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์      3((3)-0-6) 
                  การสรรหา และการคดัเลือก   
                  Strategic Human Resource Planning, Recruitment,  
                  and Selection 

465-311 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์    3((2)-2-5) 
               Strategic Human Resource Development 
    465-312 การบริหารค่าตอบแทนและ                         3((3)-0-6) 
                  การจดัการผลการปฏิบติังาน 

              Compensation and Performance Management 
    465-313 สารสนเทศการจดัการทรัพยากรมนุษย ์    3((2)-2-5) 
          Human Resource Information System 
465-411 แรงงานสมัพนัธ์    3((3)-0-6) 

       Labor Relations 
465-412 ประเด็นร่วมสมยัทางการจดัการ    3((2)-2-5) 
              ทรัพยากรมนุษย ์
               Contemporary Issues in Human Resource    
               Management 
         กลุ่มวชิานโยบายสาธารณะ 
         (Public Policy) 
465-221 การวเิคราะห์นโยบาย                       3((3)-0-6)  
               Policy Analysis  

    465-321 การออกแบบนโยบายสาธารณะ                  3((3)-0-6) 
                   และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
          Policy Design and Behavioral Change  
    465-322 กระบวนการวางแผนระดบัชาติ    3((3)-0-6)  
         National Planning Process 
    465-323 การวเิคราะห์และบริหารโครงการ               3((2)-2-5) 
                   Project Analysis and Management 
    465-421 การประเมินผลโครงการ                              3((2)-2-5)
          Project Evaluation 
    465-422 ประเด็นร่วมสมยัทางนโยบายสาธารณะ      3((2)-2-5)              
          Contemporary Issues in Public Policy 
    กลุ่มวชิาบริหารท้องถิ่น 

         (Local Administration) 
465-231 การเมืองและกฎหมาย                                  3((3)-0-6) 
               เก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ิน  
       Politics and Local Administrative Laws 
465-331 การวางแผนและการบริหารระดบัทอ้งถ่ิน   3((2)-2-5) 
      Local Planning and Administration 
465-431 การบริหารทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ                    3((3)-0-6) 
      Comparative Local Administration 
465-432 ประเด็นร่วมสมยัทางการบริหารทอ้งถ่ิน     3((2)-2-5) 
              Contemporary Issues in Local Administration 
 



      Module    
      465-332 ชุดวชิาการจดัการนวตักรรม                6((4)-4-10) 
                     ทอ้งถ่ินเพ่ือความยัง่ยนื   
                 Module: Management of Local Innovation for  
                     Sustainability 

                2.2.2  วชิาชีพเลือก 
              1. แผนการศึกษาปกติ   27 หน่วยกิต 

                     บังคับเรียนรายวิชา 465-446 การฝึกงานทาง   
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฝึกงาน 320 ชัว่โมง) 

             2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  27 หน่วยกิต 
                    โดยบังคับเรียนรายวิชา 465-447 การเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา (1 หน่วยกิต) และรายวิชา 465-448 
สหกิจศึกษา (8 หน่วยกิต) 
 465-241 ภาวะผูน้ ากบัการจดัการ                         3((3)-0-6) 
                    ยคุโลกไร้พรมแดน         

                        Global Leadership and Management 
 465-242 การบริหารความหลากหลาย    3((3)-0-6) 
                        ในองคก์าร 
                        Organizational Diversity Management 
 465-341 การตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ       3((2)-2-5) 
                     Marketing in Public Sector 

 465-342 องคก์ารแห่งการเรียนรู้                           3((3)-0-6) 
 Learning Organizations 
 465-343 การจดัการความขดัแยง้    3((3)-0-6) 

                    ในบริบทสงัคมไทยและอาเซียน 
                        Conflict Management in Thailand 
                        and ASEAN Contexts 
 465-344 การจดัการอาชีวอนามยั                         3((2)-2-5)
  และความปลอดภยั  
                Occupational Health and Safety Management 
          465-345 การบริหารภาษีอากร   3((3)-0-6) 
                        Tax Administration 
 465-346 การคลงัทอ้งถ่ิน                                      3((2)-2-5) 
                        Local Finance 

      465-441 ธรรมาภิบาลและการต่อตา้น                  3((3)-0-6) 
                    การทุจริตในภาครัฐ 

                        Governance and Anti-Corruption in the  
                        Public Sector 
 
 

          465-442 การบริหารความต่อเน่ือง                      3((2)-2-5) 
                         และการจดัการความเส่ียงสาธารณะ 

                     Organizational Continuity and 
                     Public Risk Management    
      465-443 ประชากรศาสตร์และ                             3((2)-2-5) 
                     นโยบายสาธารณะ 
                     Demography and Public Policy 

          465-445 นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ              3((2)-2-5) 
                         Comparative Public Policy and Policy Transfer 
          465-446 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์     320 ชัว่โมง 
                         Internships in Public Administration 
          465-447 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา           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 กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง 3((3)-0-6) 
                         Law on Administrative Procedure   
          874-341 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา            3((3)-0-6) 
                         Law of Criminal Procedure 
          874-371 กฎหมายแรงงาน                                    3((3)-0-6) 
                         Labor Laws 
 
         Module    
          465-444 ชุดวชิาการจดัการองคก์ร                     6((4)-4-10) 
                        ไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ือความยัง่ยนื 
                         Module: Nonprofit Organization Management 
                         for Sustainability 
  
              นอกจากน้ีสามารถเลือกเรียนรายวิชา/ชุดวิชาใด ๆ
 ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 
 ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาท่ีตอ้งการเลือกรายวิชา/
 ชุดวิชาท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรอ่ืนหรือคณะอ่ืน ตอ้งผ่าน       
 ความเห็นชอบของกรรมการหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนใน                   
า        รายวชิา/ชุดวชิานั้น 
  

                     



              ห ม าย เห ตุ   ร ายวิช า  465 -446  ก าร ฝึ ก งานท าง              
รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 465 -447 การเตรียมความ
พร้อมสห กิจศึกษา และรายวิชา 465 -448 สห กิจศึกษา            
ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G  P  F  

 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี                                       6  หน่วยกติ 
               นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ       
ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อ่ืน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบ  
ของหลกัสูตร 

 



 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 
1. แผนการศึกษาปกต ิ

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1    
             จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)                                                                        
 465-101  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐศาสตร์     3((3)-0-6)   
 874-211 กฎหมายปกครอง       3((3)-0-6)   
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1)    2((2)-0-4) 
 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)     1((1)-0-2) 
 950-102  ชีวติท่ีดี (สาระ 2)       3((3)-0-6) 
 895-001  พลเมืองท่ีดี (สาระ 2)      2((2)-0-4) 
 xxx-xxx    เลือกในกลุ่มการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)    2((2)-0-4) 
 890-xxx  บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)    2((2)-0-4) 
   รวม                           18((18)-0-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์  3((3)-0-6)   

  876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุต ์  3((3)-0-6)   

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระ 4)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx  เลือกในกลุ่มการรู้ดิจิทลั (สาระ 4)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (สาระ 5) 2((2)-0-4) 

  890-xxx  บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)    1((1)-0-2) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)    1((1)-0-2) 

   xxx-xxx   รายวชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป   2((2)-0-4)  

        รวม   18((18)-0-36) 

      หมายเหตุ  *เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสารให้เป็นไป 
ตามประกาศมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-201 องคก์ารและการจดัการ 3((3)-0-6)   

  465-202 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์                             3((3)-0-6)   

  465-203 นโยบายสาธารณะ                    3((3)-0-6)   

       465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารทอ้งถ่ิน                      3((3)-0-6)   

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
                            รวม                                               17((x)-y-z) 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-205 การคลงัสาธารณะ  3((3)-0-6)   

       465-206 ระบบบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ           3((3)-0-6)         

  465-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ  3((2)-2-5) 

  001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3)       1((1)-0-2) 

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 

      วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ การสรรหา และการคดัเลือก 3((3)-0-6)   

    หรือ 

  465-221 การวเิคราะห์นโยบาย                   3((3)-0-6)   

    หรือ 

  465-231 การเมืองและกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ิน 3((3)-0-6)   

  รวม 18((x)-y-z)  
 
 



ปีที ่3 
 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)    1((1)-0-2)  

  465-301 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยัทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์   3((3)-0-6)   

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z)  

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

  xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี   3((x)-y-z) 

    วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-311 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 

     หรือ 

  465-321   การออกแบบนโยบายสาธารณะและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3((3)-0-6)    

    หรือ 

  465-331    การวางแผนและการบริหารระดบัทอ้งถ่ิน 3((2)-2-5)   

                                  รวม                                                       16((x)-y-z)  

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  465-302 วธีิวทิยาการวจิยัส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3((3)-0-6)   

  465-303 การใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 3((2)-2-5) 

    ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 
  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z)  

    วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  6  หน่วยกติ 

  465-312 การบริหารค่าตอบแทนและการจดัการผลการปฏิบติังาน 3((3)-0-6)   

  465-313  สารสนเทศการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-322 กระบวนการวางแผนระดบัชาติ 3((3)-0-6)   
  465-323 การวเิคราะห์และบริหารโครงการ 3((2)-2-5) 

หรือ 
 Module 

  465-332 ชุดวชิาการจดัการนวตักรรมทอ้งถ่ินเพ่ือความยัง่ยนื 6((4)-4-10) 

             รวม                                                            18((x)-y-z) 

 ภาคการศึกษาที ่3 (ภาคฤดูร้อน) บังคบัเรียน 
  465-446   การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์                                         320 ชัว่โมง 



 
ปีที ่4 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-401 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจ 3((2)-2-5) 

  465-402   การจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับภาครัฐ                        3((3)-0-6)   

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

           วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-411 แรงงานสมัพนัธ์  3((3)-0-6)   

หรือ 

  465-421 การประเมินผลโครงการ 3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-431 การบริหารทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ   3((3)-0-6)   

  รวม                                   15((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 

     วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-412 ประเด็นร่วมสมยัทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-422  ประเด็นร่วมสมยัทางนโยบายสาธารณะ  3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-432 ประเด็นร่วมสมยัทางการบริหารทอ้งถ่ิน  3((2)-2-5)   

  รวม                  9((x)-y-z) 

 



 
2. แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  465-101  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐศาสตร์  3((3)-0-6)   

  874-211 กฎหมายปกครอง  3((3)-0-6)   

  001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1)  2((2)-0-4) 

  388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)  1((1)-0-2) 

  950-102  ชีวติท่ีดี (สาระ 2)  3((3)-0-6) 

  895-001  พลเมืองท่ีดี (สาระ 2)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)  2((2)-0-4) 

  890-xxx  บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)  2((2)-0-4) 

   รวม                       18((18)-0-36)  
 
ภาคการศึกษาที ่2 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์  3((3)-0-6)   

  876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุต ์  3((3)-0-6)   

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระ 4)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx  เลือกในกลุ่มการรู้ดิจิทลั (สาระ 4)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (สาระ 5) 2((2)-0-4) 

  890-xxx  บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6)  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)    1((1)-0-2) 

  xxx-xxx   เลือกในกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)    1((1)-0-2) 

   xxx-xxx   รายวชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป   2((2)-0-4)  

        รวม   18((18)-0-36) 
 
      หมายเหตุ  *เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสารให้เป็นไป 
ตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

 



 
ปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-201 องคก์ารและการจดัการ 3((3)-0-6)   

  465-202 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์                             3((3)-0-6)   

  465-203 นโยบายสาธารณะ                    3((3)-0-6)   

        465-204 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารทอ้งถ่ิน                      3((3)-0-6)   

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
                            รวม                                              17((x)-y-z) 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-205 การคลงัสาธารณะ  3((3)-0-6)   

       465-206 ระบบบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ           3((3)-0-6)   

       465-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ  3((2)-2-5) 

  001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3)  1((1)-0-2) 

  xxx-xxx   รายวชิาเลือกภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 

      วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ การสรรหา และการคดัเลือก 3((3)-0-6)   

    หรือ 

  465-221 การวเิคราะห์นโยบาย                   3((3)-0-6)   

    หรือ 

  465-231 การเมืองและกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ิน 3((3)-0-6)   

  รวม 18((x)-y-z)  



ปีที ่3 
 

 ภาคการศึกษาที ่1 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  465-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)    1((1)-0-2) 

  465-301 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยัทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 3((3)-0-6)   

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z)  

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

  xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี   3((x)-y-z) 

    วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-311 การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 

     หรือ 

  465-321  การออกแบบนโยบายสาธารณะและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3((3)-0-6)   

     หรือ 

  465-331  การวางแผนและการบริหารระดบัทอ้งถ่ิน 3((2)-2-5) 

                                  รวม                                                       16((x)-y-z)  

หมายเหตุ  

  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี  3 



ปีที ่3 
 

 
 ภาคการศึกษาที ่2 

       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-302 วธีิวทิยาการวจิยัส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3((3)-0-6)   

  465-303 การใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 3((2)-2-5) 

    ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 
  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)   3((x)-y-z) 
     วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  6  หน่วยกติ 

  465-312 การบริหารค่าตอบแทนและการจดัการผลการปฏิบติังาน 3((3)-0-6)   

  465-313  สารสนเทศการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-322 กระบวนการวางแผนระดบัชาติ 3((3)-0-6)   

  465-323 การวเิคราะห์และบริหารโครงการ 3((2)-2-5) 

หรือ 

 Module  

  465-332 ชุดวชิาการจดัการนวตักรรมทอ้งถ่ินเพ่ือความยัง่ยนื 6((4)-4-10)  

          รวม                                                             18((x)-y-z) 

 
 



 
ปีที ่4 

 
 ภาคการศึกษาที ่1 

       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  465-401 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตดัสินใจ 3((2)-2-5)   

  465-402   การจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับภาครัฐ                        3((3)-0-6)   

  465-447 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

  xxx-xxx วชิาเฉพาะดา้น (วชิาเลือก)  3((x)-y-z) 

          วชิาเฉพาะด้าน  (วชิาบังคบักลุ่มวชิา)  3  หน่วยกติ 

  465-411 แรงงานสมัพนัธ์  3((3)-0-6)   

หรือ 

  465-421 การประเมินผลโครงการ 3((2)-2-5)   

หรือ 

  465-431 การบริหารทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ   3((3)-0-6)   

  รวม                                   13((x)-y-z) 

 
 

 ภาคการศึกษาที ่2 
       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  465-448 สหกิจศึกษา   8(0-48-0) 

  รวม     8(0-48-0) 

 
 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล           

                      
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม          
ก าร มี คุณ ธรรม  จ ริ ยธรรม  มี วินั ย 
ซ่ือสัตย์สุจ ริต  มี จิตสาธารณะ และ        
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

- เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่ง
กายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
- จัด กิ จกรรมการ เรี ยนการสอน ท่ี เน้ น          
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ 
กรณีตวัอยา่ง  
- อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกเก่ียวกบัคุณธรรม 
จริยธรรมในเน้ือหารายวชิาท่ีสอน 

- ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา   
ในชั้นเรียน พฤติกรรม  ในการเรียนและ
การสอบ 
- ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
- ความตั้ งใจและรับผิดชอบ ในหน้าท่ี     
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือ กลุ่มงาน 

PLO2 แสดงออกถึงพฤติกรรมความ
เป็นผูน้ า ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล และท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

- มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม      
ฝึ กการ เป็ นผู ้น า  สมาชิกก ลุ่ม  ฝึกความ
รับผิดชอบ 
- จัด กิ จกรรมการ เรี ยนการสอน ท่ี เน้ น         
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การสอนแบบ
ใช้สถานการณ์ จ าลอง (Simulation) เป็ น     
การสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เน้ือหา
จากการเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์จ าลอง 

- ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา   
ในชั้นเรียน พฤติกรรม  ในการเรียนและ
การสอบ 
- ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของ
นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 
- ความตั้ งใจและรับผิดชอบ ในหน้าท่ี     
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือ กลุ่มงาน 

PLO3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานใน
การแกปั้ญหาดา้นการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ หรือ นโยบายสาธารณะ หรือ
การบริหารทอ้งถ่ินได ้

- บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา (Case Study) 
- การสมัมนา (Seminar) 
- การเรียนรู้โดยโครงงาน (Project-based 
Learning) 
- การเรียนรู้โดยการวจิยั (Research-based 
Learning) 

- การสอบ (Examination) 
- รายงาน (Report) 
- ประเมินโครงงาน (Project 
Assessment) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การสงัเกตการณ์ (Observation) 
- การน าเสนอ (Presentation) 
- การสอบปากเปล่า  
(Oral Presentation) 

PLO4 ถ่ายทอดความรู้และแนวคิด
ท าง รั ฐป ระ ศ าส น ศ าส ต ร์ แ ล ะ
เสน อแน ะ ชุ ม ชน โด ยค า นึ ง ถึ ง         

- บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา (Case Study) 
- บทบาทสมมุติ (Role Play) 

- การสอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 
- การสอบปลายภาค (Final 



อัต ลักษ ณ์ เฉพ าะ ถ่ิ น และค วาม
หลากหลายของวฒันธรรมองคก์ร 
4.1 ค านึงถึงปัญหาและความตอ้งการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ห รื อ ชุ ม ช น  แ ล ะ
เสนอแนะความรู้ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ท่ีเป็นประโยชนใ์หก้บัองคก์ร
หรือชุมชนได ้ 
4.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์รหรือ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินได ้

- การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การเรียนรู้โดยโครงงาน (Project-based 
Learning 
- การเรียนรู้โดยการวจิยั (Research-based 
Learning) 
- การเรียนรู้บนฐานของปัญหา (Problem-
based Learning) 

Examination) 
- รายงาน (Report) 
- ประเมินโครงงาน (Project 
Assessment) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การสงัเกตการณ์ (Observation) 
- การน าเสนอ (Presentation) 
- การสอบปากเปล่า  
(Oral Presentation) 

PLO5 อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ ว า ง แ ผ น       
การปฏิบัติงาน ภายใต้บริบทของ
สถานการณ์ท่ีเกิดจริงในพ้ืนท่ีของ
หน่วยงานทั้ งภาค รัฐและเอกชน     
โด ยใช้ แน ว คิ ด และทฤษ ฎีท าง         
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นฐาน 

- บรรยาย (Lecture) 
- กรณีศึกษา (Case Study) 
- บทบาทสมมุติ (Role Play) 
- ทศันศึกษาดูงาน (Field Trip) 
- การเรียนรู้บนฐานของปัญหา (Problem-
based Learning) 
- การสมัมนา (Seminar) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การวจิยั (Research) 

- การสอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 
- การสอบปลายภาค (Final 
Examination) 
- รายงาน (Report) 
- ประเมินโครงงาน (Project 
Assessment) 
- การสะทอ้นคิด (Reflection) 
- การสงัเกตการณ์ (Observation) 
- การน าเสนอ (Presentation) 

PLO6 ส่ื อส ารและน า เสนอด้ว ย
ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดบ้รรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

- จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะ   
การส่ือสาร ทั้ งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
- การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
- การสมัมนา (Seminar) 
- บทบาทสมมุติ (Role Play) 
- การน าเสนองาน 

- ทกัษะน าเสนอรายงาน 
- การสอบ (Examination) 
- ประเมินโครงงาน (Project 
Assessment) 
- การประเมินรายงาน (Report) 
- เทคนิคการน าเสนองาน 

PLO7 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ในการคน้ควา้และถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือใชใ้นการท างาน 
7.1 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส า ห รั บ ง า น ภ า ค รั ฐ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างานได ้
7.2 ติ ด ต าม ค ว าม ก้ า วห น้ าท า ง
เท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง ส ม ่ า เส ม อ              
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์     
ท่ีเปล่ียนแปลง 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

- ทักษะการเขียนรายงาน  การน าเสนอ
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การสอบ (Examination) 
- ประเมินโครงงาน (Project 
Assessment) 

 
 



 
                                                                      เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะวทิยำกำรจดักำร 
สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์    

  
001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน  2((2)-0-4) 
   The King’s Philosophy and Sustainable        
               Development 
               ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ  และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน   การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องค์กร
ธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
  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  ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 

การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
200-103  ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
            Modern Life for Green Love   

ส ถ าน ก า ร ณ์ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ล ก ใ น ปั จ จุ บั น 
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดล้อมใน
ปั จ จุ บั น  ส ถ าน ก าร ณ์ ก าร ใช้น ้ าแ ล ะผ ล ก ระท บ จ าก
ชีวิตประจ าว ัน  สถานการณ์อากาศเสีย  และการผลิตขยะ 
มูลฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 

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  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
 ยุคดจิทิลั 
 Internet of Thing for Digital life 

แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ แนะน า
เทคโนโลยกีารส่ือสารยคุใหม่ การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่ง
ชาญฉลาด หลักการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการ
ประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 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  ชีวติแห่งอนำคต  2((2)-0-4) 
  Life in the Future   
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังานสะอาด 
เท ค โน โลยีส ารสน เท ศกับ ก ารใช้ ชี วิต ในอน าคต 
ปัญญาประดิษฐ ์
  Climate change in the future; biotechnology and 
nanotechnology; clean energy; information technology 
for living in the future; artificial intelligence 
 
 



315-202  กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล   2((2)-0-4) 
Thinking and Reasoning 
นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตผุล ระบบ

การคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การใหเ้หตุผล 
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 

The definitions and importances of thinking and 
reasoning; brain thinking process; types of thinking; causality; 
reasoning; scientific and innovative thinking 
 
322-100  ค ำนวณศิลป์   2((2)-0-4) 

The Art of Computing 
คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการ

ด าเนินชีวิต อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี  การรวบรวมและจัดการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical 
modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and 
presentation 

 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั   2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 

การเรียน รู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้
งานแอปพลิเคชันในคลาวด์   คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบัติงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

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  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2)  
 Health for All 
 หลักการและขั้ น ตอนการ ช่ วย ชี วิต ขั้ น พ้ื น ฐาน 
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

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  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 
  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 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัรัฐศำสตร์ 3((3)-0-6)         
  Introduction to Political Science  
  ลกัษณะและขอบเขตของรัฐศาสตร์ รัฐ อ านาจ
อธิปไตย สถาบันทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง  
รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Characteristics and scope of political science; 
state; sovereignty; political institutions; political 
ideology; public administration; international relations; 
Thai constitutions and relevant laws 
 
465-102 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบั   3((3)-0-6)   
 รัฐประศำสนศำสตร์   
 Introduction to Public Administration 
 แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ และแนวคิด
การจดัการภาครัฐแนวใหม่   รวมถึงบทบาทของผูบ้ริหาร
หน่วยงานภาครัฐและการจดัการภาครัฐต่อสงัคม 
 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 องค์กำรและกำรจดักำร  3((3)-0-6)  
 Organization and Management 
 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับองค์การ หลักการจัดการ
องคก์าร วิวฒันาการของทฤษฎีองค์การ  การวิเคราะห์องคก์าร
จากหลายหลายมุมมองทฤษฎี การวิเคราะห์องค์การในระดับ
จุลภาคและมหภาค  การออกแบบโครงส ร้างองค์การ 
กระบวนการและระบบภายในองคก์าร เทคนิคและเคร่ืองมือใน
การจัดการคุณภาพ การน าการจัดการคุณภาพแบบใหม่มา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการภาครัฐ พฤติกรรมองคก์าร วฒันธรรม
องค์การ การเปล่ียนแปลงขององค์การ และการบริหารจดัการ
องคก์ารในอนาคต 
 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 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6)   
     Strategic Human Resource Management 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการจดัการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ การศึกษาระบบ หลกัการและกระบวนการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุท ธ์  การประยุกต์ใช้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่ อความส าเร็จในระยะยาว ความส าคัญของทุนมนุษย ์ 
การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
มีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
  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           
 แนวคิดและวิธีการในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน การน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล
แผนและนโยบาย รวมถึงการศึกษานโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยทั้ งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ิน 
 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 ทฤษฎแีละแนวคดิกำรบริหำรท้องถิ่น 3((3)-0-6)   
 Theories and Concepts of Local 
Administration  
  แน ว คิ ด แ ล ะท ฤษ ฎี ก ารบ ริห ารท้ อ ง ถ่ิ น 
ความส าคญัของการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน รูปแบบของ
การกระจายอ านาจ ระบบการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศ
ต่าง ๆ วิวฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย รูปแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย แนวคิดการพฒันาและ
บริหารชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
แนวคิดการบริหารทอ้งถ่ินแนวใหม่ 
  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 กำรคลงัสำธำรณะ 3((3)-0-6)   
 Public Finance  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ บทบาท
ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถาบนั
การเงินการคลังและระบบการเงินการคลงั นโยบายการ
คลัง นโยบายการเงิน งบประมาณแผ่นดิน รายรับของ
รัฐบาล ภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การ



คลงัทอ้งถ่ิน ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 
 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) 
  องค์กำรสำธำรณะ             
   Thai Administrative System and Public 
Organizations 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบราชการ พฒันาการ
ของระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย  ระบบราชการ
ส่วนกลาง ระบบราชการส่วนภูมิภาค ระบบราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคลภาครัฐ การบริหารงานคลัง
สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน แนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ
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 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 3((2)-2-5) 
  งำนสำธำรณะ 
  Public Management Information Systems 
  แนวคิดและทฤษฎีวา่ดว้ยการจดัการระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารงานสาธารณะ ความพลิก
ผนัของดิจิทลั (Digital Disruption) และการขบัเคล่ือนสู่รัฐบาล
ดิจิทลั การจดัการภยัคุกคามอนัเน่ืองจากความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงาน
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 สถิตปิระยุกต์ส ำหรับกำรวจิยั 3((3)-0-6) 
 ทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ 
  Applied Statistics for Public Administration 
Research 
  ความรู้เบ้ืองตน้ของสถิติส าหรับการวจิยั การแจก
แจงความถ่ี การวดัต าแหน่งขอ้มูล  การวดัแนวโน้มเขา้สู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบเก่ียวกับค่าเฉล่ียและสัดส่วน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบ    ไคสแควร์ สหสมัพนัธ์และ
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 วธีิวทิยำกำรวจิยัส ำหรับ 3((3)-0-6) 
 รัฐประศำสนศำสตร์ 
   Research Methodology for Public 
Administration 
  แนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนในการท า
วจิยัทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน โดยเร่ิม
ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดวตัถุประสงค์การวิจัย การก าหนดสมมติฐาน 
การออกแบบงานวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวม
ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
ผลการวจิยั 
  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 กำรใช้โปรแกรมสถิตเิพ่ือกำรวเิครำะห์ 3((2)-2-5) 
  ข้อมูลกำรวจิยัส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์  
  Statistical Software for Data Analysis in Public 
Administration   
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน   465-302 
  การประมวลผลข้อมูล การจัดท าแฟ้มข้อมูล การ
ตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงการจดัการขอ้มูล การค านวณ
ค่าสถิติเบ้ืองต้น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  การวิเคราะห์การ
ถดถอย โดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  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 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตดัสินใจ 3((2)-2-5) 
    Quantitative Analysis for Decision Making 
  ทฤษ ฎี ค วาม น่ าจ ะ เป็ น  ท ฤษ ฎี ก ารตัด สิ น ใจ              
การพยากรณ์  โปรแกรม เชิงเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง          
การมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม ตวัแบบสินคา้คงคลงั ตวัแบบ
แถวคอย การวเิคราะห์ข่ายงาน 
  Probability theory; decision making theory; 
forecasting; linear programming; transportation model; 
assignment; game theory; inventory model; queuing; network 
analysis 
 
465-402 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ 3((3)-0-6) 
   Strategic Management in Public Sector 
  ธรรมชาติของการจดัการเชิงกลยุทธ์และการแข่งขนั
เชิงกลยทุธ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั การควบคุม  การจดัการเชิงกลยทุธ์ การน าการวางแผน
กลยทุธ์ไปใชใ้นภาครัฐ 

  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 และกำรคดัเลือก  
  Strategic Human Resource Planning, 
Recruitment, and Selection 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
  แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษยม์นุษย์
เชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์การวางแผนทรัพยากรมนุษยก์บัการวางแผนกลยทุธ์ 
การวิ เคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย ์การน าการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ป
ปฏิบติั การวิเคราะห์งาน การบริหารงานอาชีพ การสรรหา
และการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์
  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  กำรวเิครำะห์นโยบำย   3((3)-0-6)
   Policy Analysis       
    หลักการและกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย 
ส านักคิดทางนโยบาย องค์ประกอบของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายเชิงประจักษ ์
การเมือง ตวัแสดงและการวิเคราะห์นโยบาย เทคนิคการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ นิยามปัญหาเชิงนโยบาย  
การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกอ่ืนในการวเิคราะห์นโยบาย  
    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  กำรเมืองและกฎหมำยเกีย่วกบั 3((3)-0-6) 
  กำรบริหำรท้องถิ่น 
    Politics and Local Administrative Laws 
    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ผู ้น าทาง
การเมือง รูปแบบและวฒันธรรมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน 
หลักกฎหมายท่ีส าคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หลกักฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ การเลือกตั้ง
ท้องถ่ิน ข้อมูลข่าวสารของราชการ วิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี  
    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   ภำวะผู้น ำกบักำรจดักำร  3((3)-0-6) 
   ยุคโลกไร้พรมแดน 
   Global Leadership and Management 
  ลกัษณะของภาวะผูน้ ายุคไร้พรมแดน การเป็นผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์และภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์  ปัจจยัพ้ืนฐานของ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู ้น ากับการ
บริหารจดัการในยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงอยา่งไร้พรมแดน 
   Characters of global leadership; strategic leader; 
strategies and strategic leadership; basic factors of strategic 
management; leadership development in global management 
 
465-242  กำรบริหำรควำมหลำกหลำยในองค์กำร  3((3)-0-6) 
   Organizational Diversity Management 
   แนวคิดเก่ียวกับการบริหารความหลากหลายของ
ทรัพยากรบุคคลในองคก์าร ความแตกต่างดา้นวยัของบุคลากร 
ความแตกต่างทางเพศ ความเป็นภูมิภาคนิยม ความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของกลุ่ม
อาชีพ แนวทางปฏิบัติท่ีดีและกลยุทธ์ในการบริหารความ
หลากหลายในองค์การ รวมไปถึงสมรรถนะหลักท่ีมีความ
จ าเป็นส าห รับการบ ริหารความหลากหลายในองค์การ              
ใหป้ระสบความส าเร็จ 

   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  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์  3((2)-2-5) 
   เชิงกลยุทธ์   
    Strategic Human Resource Development 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  465-202 
    แน วคิ ด  ความส าคัญ และพัฒ นาการของ         
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นโยบายของรัฐ           
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ กระบวนการใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ สมรรถนะและการ
หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรเทคนิคการฝึกอบรมและ
พฒันา การวางแผนการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติ
และประเมินผลการฝึกอบรม การวางแผนพฒันาเส้นทาง
อาชีพและการพฒันาเป็นรายบุคคล การจดัการความรู้ใน
องคก์าร ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยทุธ์ 
    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  กำรบริหำรค่ำตอบแทนและ 3((3)-0-6) 
   กำรจดักำรผลกำรปฏิบัตงิำน 
    Compensation and Performance 
Management 



    แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารค่าตอบแทน นโยบายและ
แนวปฏิบติัในการบริหารค่าตอบแทน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน 
การส ารวจค่าตอบแทน การจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทน       
การบริหารค่าตอบแทนในภาครัฐ การบริหารสวสัดิการและ
ผลประโยชน์เก้ือกูล การจดัการผลการปฏิบัติงานในองค์การ 
การจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององคก์ารและผลการปฏิบติังานของบุคลากร การออกแบบ
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และความทา้
ทายในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
    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  สำรสนเทศกำรจดักำร  3((2)-2-5) 
   ทรัพยำกรมนุษย์ 
    Human Resource Information System 
    สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบั
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ/หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ทั้ งการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 
การจดัเก็บขอ้มูลประวติัพนักงาน การบนัทึกเวลาการเขา้งาน 
การจดัท าค่าจา้ง การติดตามขอ้มูลผลการปฏิบติังาน การอบรม
และพัฒนาบุคลากร และการจัดท ารายงานผลการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
   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) 
   สำธำรณะและกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
    Policy Design and Behavioral Change 
    การออกแบบนโยบายสาธารณะและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณะท่ีส าคัญ  เช่น  ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณ สุข  และด้าน ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน           
ก ารผสมผส านองค์ค วาม รู้ท างด้ าน จิตวิท ยาและ
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมศาสตร์เขา้ดว้ยกนัเพ่ือคน้หา
วิธีการกระตุ ้น เตือนให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแนวนโยบาย
สาธารณะ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินแนวนโยบาย
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  กระบวนกำรวำงแผนระดบัชำต ิ 3((3)-0-6) 
    National Planning Process 
    แนวคิด วตัถุประสงคข์องการวางแผน หลกัการ
และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนและระดบัของ
แผนระดับชาติ การขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติ  การ
ประเมินผลแผน ระบบการติดตามและประเมินผลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
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  กำรวเิครำะห์และบริหำรโครงกำร 3((2)-2-5) 
   Project Analysis and Management 
    หลัก เกณฑ์ และวิ ธีการในการจัดท าโครงการ 
ห ลัก ก าร พ้ื น ฐ าน และกระบ วน ก ารวางแผน ส าห รับ                 
การวิเคราะห์มิติทางด้านสังคมและการเมือง การประเมินผล
กระทบของสภาพแวดล้อม  การวิ เค ราะ ห์ ต้น ทุนและ
ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ตน้ทุนและสัมฤทธิผล แนวคิดของ
การบริหารโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ     
การออกแบบโครงการ บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผูจ้ดัการ
โครงการ วิธีและเทคนิคการรายงานผลโครงการ การควบคุม
และติดตามผลสมัฤทธ์ิของงาน 
                 Criteria and methods of project formulation; basic 
principles and planning processes for analyzing the social and 
political dimensions; environmental impact assessment; cost-
benefit 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) 
   ระดบัท้องถิ่น 
     Local Planning and Administration 
    แนวคิดการวางแผน การวางแผนเชิงกลยุทธ์กับ      
การจัดการระดับท้องถ่ิน  นโยบายของรัฐบาลกลางกับ           
การวางแผนท้องถ่ิน ระบบฐานขอ้มูลในการวางแผน เทคนิค
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วม  ข้อจ ากัดของการวางแผนท้องถ่ิน การวางแผน
ทอ้งถ่ินกบัอตัลกัษณ์ชุมชน 
     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  ชุดวชิำกำรจดักำรนวตักรรม 6((4)-4-10)  
   ท้องถิ่นเพ่ือควำมยัง่ยืน   
     Module: Management of Local Innovation for 
Sustainability  

    แนวคิด ความหมาย ลักษณะของนวตักรรม
ท้องถ่ิน ประเภทของนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการบริหาร
ท้องถ่ิน กระบวนการและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิด
นวตักรรมทอ้งถ่ิน ตน้แบบนวตักรรมขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ความส าคญัของอัตลกัษณ์ท้องถ่ิน กลยุทธ์
การจัดการท้องถ่ินโดยค านึงถึงอัตลักษณ์ เฉพาะถ่ิน        
การน าเสนอและการสร้างส านึกแห่งอัตลักษณ์ให้กับ
ทอ้งถ่ิน การสร้างกระแสและความร่วมมือในการรักษาอตั
ลักษณ์ท้องถ่ิน หน่วยงานและกลไกความร่วมมือของ
องค์กรท้องถ่ินในระดับประเทศและระดับสากล เรียนรู้
จากกรณีศึกษานวตักรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีได้รับรางวลัเพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์    
กบัผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในทอ้งถ่ิน 
    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  กำรตลำดส ำหรับกำรจดักำรภำครัฐ  3((2)-2-5) 
   Marketing in Public Sector  
    ความหมายและความส าคัญของการตลาด 
การตลาดเพ่ือสงัคม แนวคิดการตลาดกบัการบริหารภาครัฐ 
การให้บริการและผู ้รับบริการ การเสนอคุณค่าให้กับ
ผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สัมพนัธภาพ
ระหว่างองค์การกับผู ้รับบริการ กรณีศึกษาการตลาด
ส าหรับการจดัการภาครัฐ 
    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  องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 3((3)-0-6) 
   Learning Organizations 
    ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความรู้ในองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และผลการปฏิบัติงาน        
ในองค์การท่ีเน้นความรู้ ความส าคัญของการจัดการความรู้     
ในองคก์าร วงจรความรู้ซ่ึงประกอบดว้ยการสร้าง การรวบรวม 
การสืบค้น และใช้งาน เคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการ
ความรู้ วฒันธรรมองคก์ารกบัการจดัการความรู้ กลยทุธ์ในการ
จดัการความรู้ 
    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  กำรจดักำรควำมขัดแย้งใน  3((3)-0-6) 
   บริบทสังคมไทยและอำเซียน   
   Conflict Management in Thailand and ASEAN 
Contexts 
    แนวคิดและความส าคญัของการจดัการความขดัแยง้ 
กรณีศึกษาเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดในสังคมไทยและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงแนวทางและเทคนิค
ในการจัดการกับความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ทักษะและกระบวนการ
เป็นคนกลาง และการเจรจาไกล่เกล่ีย 
    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  กำรจดักำรอำชีวอนำมยัและ 3((2)-2-5) 
   ควำมปลอดภัย          
    Occupational Health and Safety Management 

    แนวคิดเก่ียวกับการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติ เหตุ       
การบริหารเพื่อการควบคุมการสูญเสีย การจัดการความ
เส่ียง พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัย       
ในการท างาน การส่ือสารเพื่อความปลอดภยั เทคนิคการ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน ระบบสารสนเทศ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์การแห่ ง            
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ระบบการจัดการอาชีว  
อนามยัและความปลอดภยั 
    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 
       แนวคิดเก่ียวกับการบริหารภาษีอากร บทบาท
และความส าคญัของการบริหารภาษี ระบบภาษีอากร ภาษี
ประเภทต่าง ๆ กระบวนการบริหารภาษีอากร ปัญหาใน
การบริหารภาษีอากร และนโยบายในการบริหารภาษีอากร
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 กำรคลงัท้องถิ่น                       3((2)-2-5) 
   Local Finance   
   แนวคิดเก่ียวกับการคลังรัฐบาล ความหมาย 
ความส าคัญ ของการคลังท้ อ ง ถ่ิน  ราย รับ  ราย จ่ าย 
การงบประมาณ การพสัดุ การเงิน การบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่าง การคลัง
รัฐบาลกบัการคลงัทอ้งถ่ิน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
คลงัทอ้งถ่ินของไทย 



   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 แรงงำนสัมพนัธ์ 3((3)-0-6) 
   Labor Relations 
   แนวคิดเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ์ พัฒนาการด้าน
แรงงานสัมพันธ์ ประเด็นปัญหาเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ์ 
บทบาทของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐในแรงงานสัมพัน ธ์          
ก ารจัด ก ารค ว าม ขัด แ ย้ง แ ล ะข้อพิ พ าท ด้ าน แ ร งง าน                 
และการสร้างความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร       
   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 ประเดน็ร่วมสมยัทำงกำรจดักำร 3((2)-2-5) 
  ทรัพยำกรมนุษย์ 
   Contemporary Issues in Human Resource 
Management  
   เง่ือนไข: การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาฐานะปี 4 
กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
   ภาพรวมในบริบทความเป็นสากลของประเด็นด้าน
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ปัญหาสมยัใหม่
ทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และนวตักรรมในการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่  โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  
   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  กำรประเมนิผลโครงกำร 3((2)-2-5) 
   Project Evaluation   

    หลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ 
ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือการบริหาร การก าหนดมาตรฐาน
และเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล      
การประเมินผลก่อนหรือหลงัการปฏิบติัตามแผน บทบาท
ของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการ และ
กรณีศึกษาในการประเมินโครงการ 
    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 ประเดน็ร่วมสมยัทำง 3((2)-2-5) 
  นโยบำยสำธำรณะ 
   Contemporary Issues in Public Policy  
   เง่ือนไข: การลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาฐานะปี 4 
กลุ่มวชิานโยบายสาธารณะ  
   ภาพรวมในบริบทความเป็นสากลของประเด็น
ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผนในระดับต่าง ๆ 
ปัญหาสมยัใหม่ทางดา้นนโยบายสาธารณะ และนวตักรรม
ทางดา้นนโยบายสาธารณะ โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  
   Condition: students must be enrolled as fourth-
year 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 กำรบริหำรท้องถิ่นเปรียบเทยีบ    3((3)-0-6) 
   Comparative Local Administration 
   รูปแบบการบริหารทอ้งถ่ินในกลุ่มประเทศยโุรป
และเอเชีย เพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของอ านาจ
ระหว่างรัฐบาลกลางกบัการบริหารท้องถ่ิน การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบถึงผลกระทบของการมีโครงสร้างแตกต่างกนั
ในแต่ละประเทศ การศึกษาลกัษณะภายในประเทศและ
ศึกษาในเชิงการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
   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 ประเดน็ร่วมสมยัทำงกำรบริหำร       3((2)-2-5) 
  ท้องถิ่น 
   Contemporary Issues in Local Administration  
   เง่ือนไข: การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาฐานะปี 4 
กลุ่มวชิาการบริหารทอ้งถ่ิน 
   ภาพรวมในบริบทดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความเป็นสากลของประเด็นทางดา้นการบริหารทอ้งถ่ิน ปัญหา
สมยัใหม่ในการบริหารท้องถ่ิน และนวตักรรมในการจัดการ
ปัญหาของชุมชน โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
   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  ธรรมำภิบำลและกำรต่อต้ำน 3((3)-0-6)  
   กำรทุจริตในภำครัฐ   
    Governance and Anti-Corruption in the Public 
Sector 
    แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ความส าคญัในการสร้างหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดีของในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรร
มาภิบาล  ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของ
การทุจริต ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบเชิงลบของการทุจริต
ท่ีมีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  สาเหตุของ
การทุจริต กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต   ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
การสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีร้ายแรงของการทุจริต  
    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  กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและ            3((2)-2-5) 
  Organizational Continuity and Public Risk 
Management         
  ความเช่ือมโยงระหว่างการจดัการความเส่ียงภยั
พิบัติกบัรัฐประศาสนศาสตร์ ความส าคญัของการจดัการ
ความเส่ียงภยัพิบติัต่อการให้บริการสาธารณะและต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ภยั ภยัพิบัติ  ความเส่ียงภยัพิบัติ 
แนวคิด /ทฤษ ฎี เก่ี ยวกับการจัดการภัยพิบั ติ  การลด
ผลกระทบจากภัย การเตรียมความพร้อมเพื่ อ รับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การรับมือ/การจัดการเหตุการณ์      
การฟ้ืนฟูจากภยัพิบัติ แนวทางการลดความเส่ียงภยัพิบัติ 
กระบวนการบริหารความต่อเน่ืองขององค์กร การบริหาร
จัดการสถานการณ์วิกฤติ   การจัดโครงสร้างองค์กร       
เพ่ื อ รับ มื อกับ สถานการณ์ วิกฤ ติ  ม าตรก ารต่ าง  ๆ              
ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ศูนยอ์  านวยการ/ศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน การแจง้
เตือนภัยพิบัติ การส่ือสารในภาวะวิกฤติ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัการบริหารจดัการภยัพิบติั 
   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 ประชำกรศำสตร์และนโยบำย 3((2)-2-5) 
  สำธำรณะ 
   Demography and Public policy  
   ทฤษ ฎีทางประชากรศาสต ร์  ขน าดประชากร 
โครงสร้าง การกระจายตวั และการเปล่ียนแปลงทางประชากร 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางประชากรเก่ียวกบัดา้นชาติ
พันธ์ุ เศรษฐกิจและสังคม อนามัยเจริญพันธ์ุ ภาวะสมรส 
ภาวะการตาย การยา้ยถ่ิน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลง
ทางประชากรกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทั้ งในระดับ   
มหภาคและระดับจุลภาค เน้นการสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ          
ในเชิงสหสาขาวิชา รวมถึงการน าขอ้มูลและสารสนเทศทาง
วิชาการไปใชใ้นการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพประชากร 
   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 ชุดวชิำกำรจดักำรองค์กร 6((4)-4-10) 
   ไม่แสวงหำผลก ำไรเพ่ือควำมยัง่ยืน 
    Module: Nonprofit Organization Management 
for Sustainability 
    แนวคิดและทฤษฎีขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
บทบาทและคุณค่า พนัธกิจและวิสัยทศัน์  ทฤษฎีความยากจน 
การพฒันาเชิงสถาบนั เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งองคก์าร
สหประชาชาติ ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การจดัการพนัธมิตร 
การบริหารคณะกรรมการกองทรัสต์ การสรรหาทรัพยากร    
การติดตามและวดัผลองค์กร การตลาดและการระดมทุน      
การวางแผนและการวางกลยุทธ์ การจัดท างบประมาณและ
บริหารความเส่ียง การใชส่ื้อและการจดักิจกรรมเพ่ือการระดม
ทุน การรณรงค์ออนไลน์  การระดมทุนมวลชนออนไลน์      
การเขียนและน าเสนอขอ้เสนอโครงการ จริยธรรมขององคก์ร
ไม่แสวงหาผลก าไร การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยนื 

    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  นโยบำยสำธำรณะเปรียบเทยีบ  3((2)-2-5)   
  และกำรถ่ำยโอนนโยบำย 
  Comparative Public Policy and Policy 
Transfer  
  การเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ 
ของประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้ งภายในและภายนอก
อาเซียน แนวคิดและการวิเคราะห์การถ่ายโอนนโยบาย
สาธารณะ กฎหมายระหว่างประเทศท่ีส าคญั กรณีศึกษา
การถ่ายโอนนโยบายท่ีประสบผลส าเร็จในสงัคมหน่ึงมาใช้
ในอีกสงัคมหน่ึง   
  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 กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 320 ช่ัวโมง 
   Internships in Public Administration 
     เง่ือนไข: การลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาฐานะ    
ปี 3 หรือ ปี 4  
               การฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาของ        
ผูศึ้กษา การฝึกฝนทักษะท่ีได้เรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติ   
ในบริบทองค์การ การเรียนรู้ระบบและวิธีการท างาน       



ในองคก์ารจริง การรายงานและน าเสนอผลและประสบการณ์
การฝึกงาน 
   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 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำ   1(0-2-1)   
   Cooperative Education Preparation 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ    
สหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต        
การท างาน ทั้งดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 
   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 สหกจิศึกษำ 8(0-48-0) 
   Cooperative Education 
   การปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชัว่คราวเต็มเวลาในองค์กร ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีกบัการ
ปฏิบัติจริง ทั้ งรูปแบบงานประจ า หรือโครงงานเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง โดยมีอาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงใน
สถานประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน า ตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน และร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
และจดัให้นักศึกษาน าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจาก
การท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  
 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  รักษ์โลก รักษ์เรำ  2((2)-0-4)  
  Save Earth Save Us 
  หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้ งสร้าง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้กบัเยาวชนคนรุ่น
ใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื  
  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 
   ประวติัความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย
ปกครอง หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ลกัษณะ
ทัว่ไปของฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจดัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน การจดัตั้งและสถานะทางกฎหมาย
ของนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน บุคลากรภาครัฐและ
ทรัพยสิ์นของฝ่ายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของ
ฝ่ายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง 
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครอง หลกัความรับผิดของฝ่ายปกครอง แนวคิดและ
ความจ าเป็นในการจดัระบบควบคุมฝ่ายปกครอง รูปแบบ
การควบคุมฝ่ายปกครอง การจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี
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 
    หลกัทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา 
โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา 
การพยายามกระท าความผิด ตวัการและผูส้นบัสนุน การกระท า
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก 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 
    รายวชิาบงัคบัก่อน 874-221 
    หลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดในลักษณะต่าง ๆ     
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญาเวน้แต่ลกัษณะ 1 ลกัษณะ 
1/1 ลกัษณะ 4 และลกัษณะ 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   กฎหมำยวธีิปฏิบัตริำชกำร 3((3)-0-6)  
   ทำงปกครอง    
   Law on Administrative Procedure  
     ความเป็นมาและแนวคิดในการมีกฎหมายว่าดว้ยวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิด
พ้ืนฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความส าคญัของ
กฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง หลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าว
ตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการพิจารณา การออกค าสัง่ทางปกครอง 
การทบทวนค าสั่งทางปกครอง การบังคับตามค าสั่งทาง

ปกครอง รวมถึงกฎ และความสัมพนัธ์กับกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  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 กฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ   3((3)-0-6) 
  Law of Criminal Procedure  
  หลักทั่ วไปในการด าเนินค ดีอาญ า อ าน าจ
พนักงานสอบสวน อยัการและศาล การฟ้องคดีอาญาและ
คดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา 
จับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน วิธีพิจารณา     
ในศาลชั้นตน้ อุทธรณ์ และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
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   
   แนวคิดพ้ืนฐานและวิวฒันาการของกฎหมาย
แรงงาน  แนวคิดเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยแรงงาน กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน จ้างท าของ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลแรงงานและวิธี



พิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานกบัการบริหารงานบุคคล 
    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  หลกัเศรษฐศำสตร์พื้นฐำน 3((3)-0-6) 
  และกำรประยุกต์ 
  Principles of Economics and Application 
  แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงคแ์ละ
อุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้ เศรษฐศาสตร์ 
สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิด 
พ้ืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงินการธนาคาร นโยบายการ
คลงั และการเงิน และเศรษฐกิจในระยะสั้น การคา้และการเงิน
ระหวา่งประเทศ  
  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 หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; 
social organization; law; right; liberty; equality; living 
together in a multicultural society 
 

895-010  กำรคดิกบัพฤตกิรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
            Thinking and Predictable Behavior 

  การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ 
การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
  Systematic thinking; problem solving; 
behavioral science;decision making; behavior prediction 
 
895-011  กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข  2((2)-0-4)  
  Cultivating Happiness through Positivity 
  ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ 
วิธีคิดก าหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก 
ความ สุขกับการศึกษ า ความ สุขกับความสัมพัน ธ์           
และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการด าเนินชีวิต
และการท างาน 
  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  กำรคดิเชิงบวก 2((2)-0-4) 
  Positive Thinking 
  การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของ
ตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของการมี
ชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; 
life skills and aims of living 
 
950-102  ชีวติทีด่ ี 3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life 
  ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของ
ชีวิต  การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์
ในสงัคมพหุลกัษณ์ 
  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 



เอกสาร 2-4 
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