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ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาการจัดการรัฐกิ จ เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งสร้ างบัณ ฑิ ตที่ มีความเข้าใจใน
หลักการทฤษฎี และสามารถประยุกต์องค์ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ในการบริ หาร เชิ งบู รณาการ สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการบริ หาร สาหรับการแก้ปัหหาและัันนาองค์กร โดยมีั้ืนฐานของการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
และแสวงหาทางออก ัร้ อมทั้งมี ทัก ษะการท างานเชิ งบู ร ณาการ มี ป ระสบการณ์ จากการปฏิ บัติงานจริ ง รู ้ เท่ าทัน การ
เปลี่ ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี สามารถปรับตัวในสังคมที่ มีความหลากหลาย ยึดหลักการธรรมาภิบาล คุ ณธรรม
จริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ ตลอดจนเป็ นัลเมืองที่มีจิตสานึกสาธารณะ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1 ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริ หารและเทคโนโลยีดิจิทลั เัื่อการบริ หารงานภาครัฐและกิจการสาธารณะได้
PLO2 วิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเัื่อการบริ หารภาครัฐและกิจการสาธารณะได้
PLO3 เข้าใจและบูรณาการความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เัื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัหหาทางการบริ หารงานภาครัฐ
และกิจการสาธารณะได้
PLO4 ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
PLO5 สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาั
PLO6 มีจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรมทางการบริ หาร และความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์ัระราชากับการัันนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เัื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นัลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาั
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

127 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเัื่อสุขภาั
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเัื่อสุขภาั
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เัื่อสุขภาั
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 ัลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายัักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
รายวิชาเลือก ให้ นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่ อไปนี้
935-018 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life
935-019 เคมีรอบตัวเรา
Chemistry around Us
935-020 ภาษาอังกฤษวิชาการ
Academic English
935-021 การฟังและัูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking Skills
935-022 การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing Skills
935-023 การัูดและการัันนาบุคลิกภาั
Speaking Techniques and Personality Development
935-024 การเล่าเรื่ องโดยใช้ภาษาอังกฤษ
English Story Telling
935-025 ภาษาอังกฤษเัื่อการสมัครงาน
English for Job Applications
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
935-027 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law in Daily Life
935-028 เอเชียศึกษา
Asian Studies
935-030 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
925-101 ความรู ้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูห
Principle of Law and Constitutional Law
925-102 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Sciences
925-103 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
Principle of Public Administration
925-104 การจัดการระบบเศรษฐกิจในภาครัฐ
Economy System Management in Public Sector
925-105 การบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
Thai Public Administration and Public Organization
925-111 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
Modern Organization and Management
925-207 กฎหมายปกครอง
Administrative law
925-221 นโยบายสาธารณะ
Public Policy
925-231 การจัดการทรััยากรมนุษย์
Human Resource Management
925-241 การบริ หารงานท้องถิ่น
Local Administration
925-251 การบริ หารการคลังสาธารณะ
Public Finance Administration
925-262 สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics and Data Analytic for Public Administrator
925-309 จริ ยธรรมการบริ หาร
Administrative Ethics
925-312 การบริ หารยุทธศาสตร์ภาครัฐ
Public Strategic Management
925-363 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
2.2 กลุ่มวิชาชีพ

91 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

- วิชาชีพบังคับ
925-106 การจัดการบริ การสาธารณะ
Public Service Management
925-208 การบริ หารปกครอง
Governance

25 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
46 หน่ วยกิต

3((2)-2-5)

925-252 การบัหชีสาหรับการจัดการภาครัฐ
Accounting for Public Management
925-261 จิตวิทยาการบริ หาร
Management Psychology
925-364 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Prepare to Practice Experience in Public Administration
925-366 ชุดวิชาการัันนาสมรรถนะข้าราชการดิจิทลั
Digital Civil Servant Competency Development
926-250 การตลาดภาครัฐ
Public Sector Marketing

3((3)-0-6)

- วิชาชีพเลือก
ให้นกั ศึกษาทุกคนเลือกเรี ยนชุดวิชาต่อไปนี้ 1 ชุดวิชา(Module) จานวน 12 หน่วยกิต
925-322 ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการสร้างความร่ วมมือแบบประชารัฐ
Public Policy and Civil-state Cooperation
925-332 ชุดวิชาการจัดการทรััยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั
Human Resource Management in Digital Age
925-342 ชุดวิชาการบริ หารท้องถิ่นเัื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
Local Administration for Stability, Prosperity and Sustainability

12 หน่ วยกิต

925-471
925-472
925-473
925-474
925-475

3((2)-2-5)
1(0-2-1)
9((5)-8-14)
3((3)-0-6)

12((7)-10-19)
12((7)-10-19)
12((7)-10-19)

- รายวิชาชีัเลือกสาหรับหัวข้อัิเศษ
6 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกแผน ข หัวข้อัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก 6 หน่วยกิต
การเมืองการปกครองไทย
3((3)-0-6)
Thai Politics and Governance
การจัดการคุณภาัภาครัฐ
3((3)-0-6)
Public Quality Management
การบริ หารกิจการเัื่อสังคม
3((3)-0-6)
Social Enterprise Management
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3((3)-0-6)
Disaster Prevention and Mitigation
การจัดการทุนชุมชน
3((3)-0-6)
Community Capital Management

- ฝึ กงานและสหกิจศึกษาหรื อหัวข้ อพิเศษ
ฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
925-365 ฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
Internship in Public Administration
หมายเหตุ การฝึ กงานไม่นบั หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา
925-467 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Cooperative Education in Public Administration

3 หรื อ 9 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 280 ชัว่ โมง

9(0-36-0)

แผนหัวข้อัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
925-413 หัวข้อัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
3((3)-0-6)
Special Topics in Public Administration
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
925-101
925-102
925-103
925-104
935-003
935-006
935-007
935-008

ภาคการศึกษาที่ 2
001-102
925-105
925-106
925-111
935-002
935-005
935-009
935-011
935-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู ้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูห
3((3)-0-6)
ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3((3)-0-6)
หลักรัฐประศาสนศาสตร์
3((3)-0-6)
ภาครัฐกับการจัดการระบบเศรษฐกิจ
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นัลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
รวม
20((20)-0-40)
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์ัระราชากับการัันนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
การบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
3((3)-0-6)
การจัดการบริ การสาธารณะ
3((2)-2-5)
องค์การและการจัดการสมัยใหม่
3((2)-2-5)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
วิชาเลือกศึกษาทัว่ ไป
2((2)-0-4)
รวม
20((18)-4-38)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
925-207
925-221
925-231
925-241
925-251
935-001
935-029
935-XXX

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
925-208
925-252
925-261
925-262
926-250
935-004
935-010
935-XXX

กฎหมายปกครอง
นโยบายสาธารณะ
การจัดการทรััยากรมนุษย์
การบริ หารงานท้องถิ่น
การบริ หารการคลังสาธารณะ
ประโยชน์เัื่อนมนุษย์
ชีวติ ที่ดี
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (1)
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)
20((16)-8-36)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
การบริ หารปกครอง
3((2)-2-5)
การบัหชีสาหรับการจัดการภาครัฐ
3((3)-0-6)
จิตวิทยาการบริ หาร
3((2)-2-5)
สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3((3)-0-6)
การตลาดภาครัฐ
3((3)-0-6
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาั
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (2)
1((1)-0-2)
รวม
21((19)-4-40)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
925-309
925-312
925-363
925-364
925-365

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จริ ยธรรมการบริ หาร
3((2)-2-5)
การบริ หารยุทธศาสตร์ภาครัฐ
3((2)-2-5)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3((2)-2-5)
เตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
1(0-2-1)
ชุดวิชาการัันนาสมรรถนะข้าราชการดิจิทลั
9((5)-8-14)
รวม
19((11)-16-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนชุดวิชาต่อไปนี้ จานวน 1 ชุดวิชา
925-322
ชุดวิชานโยบายสาธารณะและการสร้างความร่ วมมือแบบประชารัฐ 12((7)-10-19)
หรื อ
925-332
ชุดวิชาการจัดการทรััยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั
12((7)-10-19)
หรื อ
925-342
ชุดวิชาการบริ หารท้องถิ่นเัื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
12((7)-10-19)

ภาคการศึกษาที่ 3
925-365

รวม

12((7)-10-19)

ฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์

ไม่นอ้ ยกว่า 280 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
925-467

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx
xxx-xxx

แผนหัวข้ อพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1
925-413
925-xxx
925-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx
xxx-xxx

สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
รวม

จานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-36-0)
9(0-36-0)

วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

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

จานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หัวข้อัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์
3((3)-0-6)
วิชาชีัเลือกสาหรับหัวข้อัิเศษ (1)
3((3)-0-6)
วิชาชีัเลือกสาหรับหัวข้อัิเศษ (2)
3((3)-0-6)
รวม
9((3)-0-6)

วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

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

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
PLO1 ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การบริ หารและ
เทคโนโลยีดิ จิ ทัล เพื่ อ การบริ ห ารงานภาครั ฐ
และกิจการสาธารณะได้
PLO2 วิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
การบริ หารภาครัฐและกิจการสาธารณะได้
PLO3 เข้ า ใจและบู ร ณาการความรู ้ ท างรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาทางการบริ หารงานภาครัฐและกิจการ
สาธารณะได้
PLO4 ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย
รั บ ฟั ง ความเห็ น ที่ แ ตกต่ า ง และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
PLO5 สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO6 มีจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม
ทางการบริ หาร และความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
การใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การนาเสนองานแบบ oral
การจัดทาโครงงานวิชาการ
การนาเสนองานแบบโปสเตอร์
การใช้กรณี ศึกษา
รายงาน
สหกิจศึกษา / การฝึ กงาน
ประเมิ นร่ ว มกันระหว่า งอาจารย์และ
การจัดทาโครงงานวิชาการ
สถานประกอบการ พิจารณาพัฒนาการ
การใช้กรณี ศึกษา
ของผูเ้ รี ยน
การบรรยายทฤษฎี
การสอบวัดผล
การศึกษาดูงาน
การเข้าร่ วมกิจกรรม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น กั บ กิจกรรมในชั้นเรี ยน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
การทางานกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
รายงาน
กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
การเข้าร่ วมกิจกรรม
การเสริ มสร้างทักษะชีวติ
การฝึ กปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
การฝึ กปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การเข้าร่ วมกิจกรรม
กรณี ศึกษา
กิ จ กรรมในรายวิช าที่ มุ่ง ประเด็นการ
กิจกรรมในรายวิชา
สร้างประโยชน์ให้กบั เพื่อนมนุษย์
การสร้างการตระหนักรู ้ทางสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษา

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรรัฐกิจ
925-101

ควำมรู้ เบื้องต้ นทำงกฎหมำยและกฎหมำยรัฐธรรมนูญ
3((3)-0-6)
Principle of Law and constitutional Law
ความหมายของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน ลาดับศักดิ์
ของกฎหมาย พัฒ นาการ ความหมายและประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ นับ แต่ อ ดี ต ถึ งปั จ จุ บัน ความเป็ นกฎหมายสู งสุ ด ของ
รัฐธรรมนู ญ องค์ประกอบของรัฐธรรมนู ญ การจัดทาและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อานาจอธิ ปไตย กระบวนการทางนิ ติบญ
ั ญัติ
สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ ต ามรั ฐธรรมนู ญ แนวคิ ดรัฐธรรมนู ญ นิ ยม การเปรี ยบเที ยบรั ฐธรรมนู ญ ของไทยกับรั ฐธรรมนู ญ ของ
ต่างประเทศ
Meaning of law, characteristics and types of law; private law, public law; hierarchy of laws, development;
meaning and types of constitution from the past to the present the highest law of the constitution elements of the constitution
preparation and amendment of the constitution, sovereignty, legislative processes, rights and freedoms; constitutional duties
popular constitution concept comparison of Thai constitution and foreign constitution
925-102

ควำมรู้ เบื้องต้ นทำงรัฐศำสตร์
3((3)-0-6)
Introduction to Political Sciences
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่าย แนวคิ ด ทฤษฎี ระเบี ยบวิธีทางรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความคิ ด
ทางการเมื อ งโดยสั ง เขป รั ฐ และระบบราชการ ความชอบธรรม ทางการเมื อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง วัฒ นธรรม
ทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง อุดมการณ์ทางการทางเมือง เผด็จการและเสรี ประชาธิปไตย
Definition; important; scope; concepts; theories; method on political science; political history and political
thoughts in brief; state and bureaucracy; political legitimacy; political participation; political culture; political party; election;
political ideology; dictatorship and liberal democracy
925-103

หลักรัฐประศำสนศำสตร์
3((3)-0-6)
Principle of Public Administration
ความหมาย พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย ความเป็ นสหวิทยาการของรัฐประศาสนศาสตร์ องค์การ
และการจัด การ นโยบายสาธารณะ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารการคลัง สาธารณะ ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม
รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
Explore public administration definitions, development, concepts, theories, scopes, and interdisciplinary;
organization and management; public policies, human resource management; public finance administration; and directions
and trends of the 21st-century public administration
925-104

กำรจัดกำรระบบเศรษฐกิจในภำครัฐ
3((3)-0-6)
Economy System Management in Public Management
ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอุปสงค์ อุปทาน
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การออม การลงทุน มูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร การบริ โภคและอรรถประโยชน์

ปั จจัยการผลิต การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทและการดาเนินการของรัฐบาล ความเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจ
เพื่อการบริ หารภาครัฐ และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Theories and concepts of economics; various economic systems; consumer behavior, demand, supply,
flexibility of supply and demand, savings, investment, value, price, resource allocation consumption and utility, production
factors, international trade competition, national income; government role and operation; economic fairness; economic
stability; government economic policy; state economic development guidelines; economic information for public
administration and international economic relations
925-105

กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์ กำรสำธำรณะ
3((3)-0-6)
Thai Public Administration and Public Organization
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา เกี่ยวกับการบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ วิวฒั นาการของการบริ หาร
ราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ์ภายในองค์การทางราชการ อิทธิ พลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีต่อการ
บริ หารราชการไทย ปั ญหาการบริ หารราชการไทย กฎหมายกับการบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
Concepts; theories; and philosophy of Thai bureaucracy and public organization; evolution of Thai
bureaucracy management; characteristics and relationships in Thai bureaucracy organizations; influences of economic, social,
and political systems to Thai bureaucracy; Thai bureaucracy problems; law concerning Thai bureaucracy and public
organization
925-106
กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ
3((2)-2-5)
Public Service Management
แนวคิ ด การจัด การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม่ ประเภทบริ ก ารสาธารณะ การจัด การบริ ก ารสาธารณะ
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น องค์การจัดทาบริ การสาธารณะ การประเมินการลงทุนและโครงการภาครัฐ การวางแผนและปั จจัย
การตัดสิ นใจ การควบคุมคุณภาพและการประเมิน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาบริ การสาธารณะ ปั ญหาอุปสรรค
และแนวโน้มของการจัดการบริ การสาธารณะ ตลอดจนกรณี ศึกษาการจัดทาบริ การสาธารณะ การฝึ กปฏิบตั ิเชิ งบูรณาการกับ
การทางาน
Concept of new public service management; type public service; national and local public service
management; public service organization; evaluation of public projects and investments; planning and decision factors;
quality control and assessment; public participation in the preparation of public services; problems and trends in public
service management and case studies of public service; preparation practice through Work Integrated Learning
925-111

องค์ กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่
3((2)-2-5)
Modern Organization and Management
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ ขอบข่ายการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีองค์การภาครัฐ ลักษณะโครงสร้างองค์การ
องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ สิ่ งแวดล้อมขององค์การ การวางแผน การวิเคราะห์และ
การออกแบบองค์การ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เทคนิ คการบริ หารองค์การในศตวรรษที่ 21 กรณี ศึกษาองค์การภาครัฐต้นแบบ
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Explore definitions, development, scopes, concepts, and theories of public organization; characteristics
and elements of organizational structures; organizational cultures; organizational planning, analysis, and designs; learning

organizations; organization-management techniques in the 21st century; and case studies of organizational models; practice
through Work Integrated Learning
925-207

กฎหมำยปกครอง
3((3)-0-6)
Administrative law
ความหมาย ความสาคัญ และที่ ม าของกฎหมายปกครอง ความสัมพัน ธ์ระหว่าง หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ รั ฐ กับ เอกชน ก าหนดสถานะและการกระท าทางปกครอง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้าหน้าที่ ศาลปกครอง
การพิจารณาคดีทางปกครอง
Meaning, significance and origin of administrative law; the relationship between government sector or
government officials and private; determine status and administrative actions; liability for violations of the administrative;
court of administrative ruling
925-208

กำรบริหำรปกครอง
3((2)-2-5)
Governance
แนวคิด ความหมาย ความสาคัญของการบริ หารปกครอง ความแตกต่างระหว่างการปกครองกับการบริ หาร
ปกครอง การบริ ห ารปกครองในฐานะที่ เป็ นกระบวนการและเครื อ ข่าย การสร้ างความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม การกาหนดกติกาข้อตกลงร่ วมกัน การบริ หารปกครองในฐานะการจัดการตนเอง การบริ หาร
ปกครองในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับโลก ตัวชี้วดั การบริ หารปกครอง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับ
การทางาน
Concepts; meaning; significance of governance; difference between government and governance;
governance as process and network; collaborative building among state, private and civil society; making of rules and
agreements; governance as self-organization; governance at local level, regional level, national level and global level;
indicators of governance; practice through Work Integrated Learning
925-221

นโยบำยสำธำรณะ
3((2)-2-5)
Public Policy
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะ การก่อตัวและการกาหนดนโยบายสาธารณะการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิ บัติ การติ ด ตามประเมิ น ผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้น ศึ กษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย
การเชื่ อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผนระดับต่างๆ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อการพัฒนาสังคมไทย การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
Concepts, theories about public policy; formation and public policy formulation; public policy
implementing; public policy monitoring and evaluation; focusing on the study of Thai public policy process; linkage between
public policy and planning at various levels; public policy process with public participation; public policy analysis; impacts
of public policy on the development of Thai society; practice through Work Integrated Learning

925-231

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3((2)-2-5)
Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและ
หน้าที่หลักของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผนกาลังคน การสรรหาและ
การคัดเลือก การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินบุคคลและการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณี ศึกษาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles, theories and concepts of human resource management, evaluation of human resource
management, the roles and duties of the human resources department, human resource management strategies, job analysis,
manpower planning, recruitment and selection, compensation and benefit management, individual assessment and
performance management, human resource development, ethics; practice through Work Integrated Learning
925-241

กำรบริหำรงำนท้ องถิ่น
3((2)-2-5)
Local Administration
หลักการและแนวคิดในการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น วิวฒั นาการการบริ หารงานท้องถิ่นไทย รู ปแบบของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปั ญหาและอุปสรรค การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การบริ หารงานท้องถิ่น แนวโน้มการบริ หารงานท้องถิ่นไทยการฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles and concepts of local administration; development of Thai local administration; types of local
administrative organizations; structure, authority, and administration of local government; relationship of central government
and local administrative organizations; problems and obstacle of local administration; people participation in local
administration; trends of Thai local administration; practice through Work Integrated Learning
925-251

กำรบริหำรกำรคลังสำธำรณะ
3((2)-2-5)
Public Finance Administration
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริ หารนโยบาย
การเงิ น และนโยบายการคลัง รายรั บ ของรั ฐ บาล งบประมาณแผ่น ดิ น ประเภทของระบบงบประมาณ รายจ่ ายสาธารณะ
หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น แนวทางแก้ไขปั ญหา การบริ หารการคลังสาธารณะ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Introduction to public finance administration; government roles in economic system; monetary and fiscal
policy administration; government receipt; government budget; types of budget system; public expenditure; public debt; local
public finance; problem solutions for public finance administration; practice through Work Integrated Learning
925-252

กำรบัญชีสำหรับกำรจัดกำรภำครัฐ
3((3)-0-6)
ลักษณะและแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
กระบวนการบันทึกบัญชี การปรับปรุ งรายการ การปิ ดบัญชีและการจัดทางบการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแส
เงินสด การจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน
Characteristics and basic concepts of accounting; accounting for assets, liabilities and equity; accounting
record process; adjustment of accounts; closing accounts; financial statement preparation; bank reconciliation statement;
statement of cash flows; budgeting; financial statement analysis

925-261

จิตวิทยำกำรบริหำร
3((2)-2-5)
Management Psychology
แนวคิ ดพื้นฐาน ทฤษฎี และวิธีการศึ กษาการบริ หารในเชิ งจิ ตวิทยา ค่านิ ยม ความเชื่ อและสัญ ลักษณ์ ใน
องค์กร แรงจูงใจและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การปรับเจตคติและการสร้างเจตคติเชิงบวก บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของมนุ ษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้รางวัล
และการลงโทษ จิตวิทยาในการบริ หารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ภาวะผูน้ าและผูต้ ามในองค์กร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
Basic concepts; theories and methods of management psychology studies; values, believes, symbols in
organization; motivation and techniques; human relations; attitude adjustment and building positive attitude; personality and
identities; psychological factors that impact working behavior; behavior adjustment; reward and punishment; psychology of
conflict management and negotiation; leadership and followership in organization; practice through Work Integrated
Learning
925-262

สถิตแิ ละกำรวิเครำะห์ ข้อมูลสำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์
3((3)-0-6)
Statistics and Data Analytics for Public Administration
วิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิตเชิงอนุมาน ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิ คการวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ
ทางการบริ หาร เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการประมวลผล การอ่าน
และแปลความหมายค่าสถิติต่างๆ
Statistical methods; big data, analytic techniques for administration decision, descriptive statistics;
inferential static; techniques for using statistics in research in public administration; use of software packages for processing;
reading and interpreting various statistical values
925-309

จริยธรรมกำรบริหำร
3((2)-2-5)
Administrative Ethics
แนวคิ ดเกี่ ยวกับคุ ณธรรมจริ ยธรรม จริ ยธรรมและคุณ ธรรมที่ จาเป็ นสาหรับนักบริ หารธรรมาภิ บาลและ
การประยุกต์แนวทางการบริ หารแบบธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย แนวทางการเสริ มสร้างจริ ยธรรมในการบริ หารของ
องค์การ บทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบขององค์การที่ มีต่อสังคม ปั ญ หาจริ ยธรรมทางการบริ ห ารในสังคมไทยและ
ทิศทางการพัฒนา การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Concepts of morality and ethics; ethics and morals necessary for executives; good governance and
application of good governance in Thai bureaucracy; guidelines for strengthening the ethics in the management of the
organization, roles, and responsibilities of the organization towards society; administrative ethics problems in Thai society
and development direction; practice through Work Integrated Learning
925-312

กำรบริหำรยุทธศำสตร์ ภำครัฐ
3((2)-2-5)
Strategic Management in the Public Sector
แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารยุทธศาสตร์ กระบวนการบริ หารยุทธศาสตร์ ภาครัฐ การประเมินผลและทบทวน
ยุทธศาสตร์ ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ตาแหน่ งเชิ งยุทธศาสตร์ ขององค์การ กาหนดทิ ศทางการ
พัฒนาขององค์กรและการกาหนดยุทธศาสตร์ การกาหนดกลยุทธ์ดาเนิ นงาน โครงการและแผนปฏิบตั ิการ การบริ หารแผนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กรณี ศึกษาการบริ หารยุทธศาสตร์ภาครัฐ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

ชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือแบบประชำรัฐ
12((7)-10-19)
Public Policy and Civil-state Cooperation
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะ การก่อตัวและการกาหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิ บัติ การประเมิ น ผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้น ศึ กษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและสากล
การเชื่ อ มโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน กระบวนการวางแผน การจัด การและการประเมิ น ผลโครงการ
การสร้างความรู ้ความเข้าใจกลไกประชารัฐตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุท ธศาสตร์ จังหวัด การขับเคลื่ อนประเทศโดยการบู รณาการความร่ วมมื อ จากทุ กภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน และความสาคัญของ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนในทุกๆ ด้าน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการสร้างความร่ วมมือ
แบบประชารัฐ
Theory and concepts of public policy; public policy formulation; public policy implementation; public
policy evaluation; focusing on studies in Thai and international public policy processes; linkage between public policy and
planning; planning process; project management and evaluation; and building knowledge and understanding to civil state
mechanism for national strategy is a national development plan; provincial group development plan; strategic province;
driving the country by integrating cooperation from all sectors from government, private and public sector; the importance of
public participation in problem solving, reform and sustainable development of the country in all aspects. Including the
creation of administrative innovation about public policy and civil-state cooperation.
925-332

ชุดวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ในยุคดิจทิ ลั
12((7)-10-19)
Human Resource Management in Digital Age
ทฤษฎีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวิ เคราะห์ ง าน การสรรหาและการคัด เลื อ ก การปฐมนิ เทศ การบริ ห ารค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก าร การจัด การและ
การประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ระบบการจัดการสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการคนเก่ง ความผูกพันในองค์การ ประเด็นที่ น่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในยุคดิ จิทัล
รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
Human resource management theory, human resource management in public sector, human resource
planning, job analysis, recruitment and selection, orientation, compensation and benefit, performance management and
assessment, human resource development, labor relation, labor law, human resource information system, talent management,
organizational engagement, special issues of human resource management in digital age. Including the creation of
administrative innovation about human resource management in digital age; practice through Work Integrated Learning

925-342

ชุดวิชำกำรบริหำรท้ องถิ่นเพื่อควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
12((7)-10-19)
Local Administration for Stability, Prosperity and Sustainability
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น การบริ หารเมืองด้วยแนวคิดการบริ หารปกครอง
การวางแผนพัฒนาและการบริ หารแผนงานท้องถิ่น การบริ หารงานบุคคลท้องถิ่น การบริ หารงานคลังท้องถิ่น การจัดบริ การ
สาธารณะเชิงพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ การจัดการทุนชุมชน การสร้างเสริ มสุขภาวะในชุมชน การจัดการภัยพิบตั ิ การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อนาไปสู่ความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานท้องถิ่น การฝึ กปฏิบตั ิเชิง
บูรณาการกับการทางาน
Local Administration for Stability, Prosperity, Sustainability Concepts; theories of local administration;
urban administration with urban governance; development planning and management of local plans; local personnel
management; local fiscal administration; local public service delivery; quality of life development; community capital
management; community health promotion; disaster management; community based tourism management; community
market; natural resource and environmental management; public participation for stability, prosperity, sustainability.
Including the creation of administrative innovation about local Administration; practice through Work Integrated Learning
925-363

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
3((3)-0-6)
Research Methodology in Public Administration
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 925-262 สถิตสิ ำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์
ความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทาวิจยั และประเภทของการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
การกาหนดปั ญหาการวิจยั กาหนดวัตถุประสงค์ คาถามการวิจยั การตั้งสมมติฐาน การสร้างกรอบแนวคิด ขอบเขตการวิจยั
นิ ยามศัพ ท์ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การสร้ างเครื่ องมื อ การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิ ค การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานผลวิจยั การนาเสนอผลการวิจยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Prerequisite: 925-262 Statistics for Public Administrator
Definition, concepts, principles, methods, research procedures and types of research in public
administration; defining research problems, set objectives, research questions, hypothesis, creating a conceptual framework,
scope of research, definitions, terms, benefits expected to be received, literature review, research design, creating tools,
quality inspection of tools, data gathering, data analysis techniques, writing research reports; presentation of research results
in public administration; practice through Work Integrated Learning
925-364

เตรียมฝึ กประสบกำรณ์ ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
1(0-2-1)
Prepare to Practice Experience in Public Administration
เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึ กงานและฝึ กสหกิจศึกษา ด้านความเข้าใจ ลักษณะและรู ปแบบ
ของการฝึ กงานและสหกิ จศึ กษา แนวทางและโอกาสการประกอบอาชี พด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนานักศึ กษาให้มี
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Preparation for students before internships and cooperative education; both understanding characteristics
and form of internships and cooperative education; approaches and opportunities for careers in public administration;
students development in terms of knowledge; skills; attitudes; motivation; and appropriate to the career; practice through
Work Integrated Learning

925-365

ฝึ กงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ไม่ น้อยกว่ ำ 280 ชั่วโมง
Internship in Public Administration
ฝึ กปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ กงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและจุดเน้นของนักศึกษา การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์กร
และสภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง การนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้
คาแนะนาของแหล่งฝึ กงานและอาจารย์ที่ปรึ กษา
Practice in the internship place - related to the subject area and student focus; Learning of corporate
culture and actual operating conditions; bringing the knowledge that integrated and applied to assigned work under the
guidance of an internship place and advisor
925-366

ชุดวิชำกำรพัฒนำสมรรถนะข้ ำรำชกำรดิจทิ ลั
9((5)-8-14)
Digital Civil Servant Competency Development
ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทลั ต่อระบบราชการ ทักษะด้านดิ จิทลั ของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศของภาครัฐ แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ การมีส่วนร่ วมของประชาชนผ่าน
เทคโนโลยี การบริ การภาครัฐทางอิเล็กทรอนิ กส์ การบริ การอัจฉริ ยะ การใช้สื่อสารสนเทศและดิ จิทลั เพื่อการจัดการภาครัฐ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน การออกแบบการให้บริ การและการทางาน
ภาครัฐใหม่โดยใช้ดิจิทลั เทคโนโลยีดิจิทลั กับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ระเบียบการปฏิบตั ิราชการ
และงานสารบรรณในยุคดิจิทลั การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Transformation and influence of digital technology on bureaucracy; Digital skills for civil servants and
public servants; Government information network; Electronic government; Open Government; Government e-services; Smart
services; Using information and digital technology for public management; Big data management; Using digital technology
improve quality of live; Redesign public services and working processes by digital technology; Digital technology and
innovative public management; Public data governance; Secretarial practices for civil servants in digital age; practice through
Work Integrated Learning
925-413

หัวข้ อพิเศษทำงรัฐประศำสนศำสตร์
3((3)-0-6)
Special Topics in Public Administration
ประเด็นที่ น่ าสนใจหรื อปั ญ หาเฉพาะด้านการจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การควบคุ มดูแลของอาจารย์

ผูส้ อน
Interesting issues or specific problems in government management, however this is under the supervision
of the instructor
925-467

สหกิจศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์
9(0-36-0)
Cooperative Education in Public Administration
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ การบูรณาการความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร การศึกษากับ
การปฏิ บตั ิ งานจริ ง เสมื อนหนึ่ งเป็ นพนักงาน การจัดทาโครงงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานหรื อการแก้ไขปั ญหาในการ
ทางาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง
อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะองค์ความรู ้ในวิชาชีพ และคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชี พ มีลกั ษณะนิ สัย
หรื อบุคลิกภาพที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน และเป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการต่อเนื่องอย่างน้อย 16 สัปดาห์

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

กำรเมืองกำรปกครองไทย
3((3)-0-6)
Thai Politics and Government
ชีวิตการเมืองของมนุษย์ ชุมชนทางการเมือง รัฐบาล รู ปแบบการปกครอง รู ปแบบรัฐ ความหมาย เงื่อนไข
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่เสรี ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี สถาบันและกระบวนการทางการเมือง
พัฒนาการประชาธิ ปไตยของไทย วิกฤตการเมือง การปกครองไทย วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แนวทาง
พัฒนาการเมืองการปกครองไทย
Political life of human; political community; government; types of government; types of state; definitions,
conditions, politics and government in the democracy system; liberal democracy; illiberal democracy; Thai political
institutions and processes; development Thai democracy; Thai political crisis; analysis, compare, synthesis, creative, the
ways to develop Thai politics and government
925- 472

กำรจัดกำรคุณภำพภำครัฐ
3((3)-0-6)
Public Quality Management
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกับ การจัดการระบบคุ ณ ภาพภายในองค์การ มาตรฐานคุ ณ ภาพ กลยุท ธ์ ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน การทางานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้
ระบบคุณภาพ เพื่อวางแผนและพัฒนางาน ภายในองค์การ
Concepts, theories about management of internal quality systems in
Organizations; quality standards strategies for increasing work efficiency and effectiveness; working with document and
activity management systems; productivity application of quality systems to plan and develop work within the organization
925-473

กำรบริหำรกิจกำรเพื่อสั งคม
3((3)-0-6)
Social Enterprise Management
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ประเภท และการบริ หารกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ
องค์ประกอบของการบริ หารกิจการเพื่อสังคม ปั จจัยความสาเร็ จในการบริ หารกิ จการเพื่อสังคม กรณี ศึกษาการบริ หารกิจการ
เพื่อสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ
Definition; important; concepts; types and social enterprise administration in Thailand and foreign
countries; composite of social enterprise administration; key success factor of social enterprise administration; cases study on
social enterprise administration in Thailand and foreign countries
925-474

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3((3)-0-6)
Disaster Prevention and Mitigation
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ สาธารณภัย การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย โครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่
กระบวนการทางานตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐระดับชาติและระดับท้องถิ่น การค้นคว้าและ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณาการการทางานด้วยรู ปแบบเครื อข่ายเพื่อ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวโน้มการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Concepts, theories of public disaster; disaster prevention and mitigation; structure; authority; working
process on disaster prevention and mitigation plans for national and local government agencies; researching and analyzing
data to prepare disaster prevention and mitigation plan; integration of work with a network model for disaster prevention and
mitigation; trends of disaster prevention and mitigation
925-475

กำรจัดกำรทุนชุมชน
3((3)-0-6)
Community Capital Management
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทุนชุมชน ทุนที่เป็ นตัวเงินและทุนที่ไม่ใช่ตวั เงิน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการจัดการทุนชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปั จจัยความสาเร็ จของการจัดการ
ทุนชุมชน กรณี ศึกษาการจัดการทุนชุมชน
Definition; concepts and theories of community capital management, financial and non-financial capital,
sufficiency economy philosophy, process of community capital management, cooperative, community enterprise, saving for
production group, key success factor of community capital management, case studies of community capital management
926-250

กำรตลำดภำครัฐ
3((3)-0-6)
Public Sector Marketing
แนวคิ ดทางการตลาดในภาครั ฐ การบริ ห ารโดยมุ่งคุ ณค่าผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ความสาคัญ ของการตลาด
ระบบการตลาด สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การตลาดเพื่อเป้ าหมายทางสังคม การตลาดออนไลน์ กรณี ศึกษาการนา
หลักการตลาดไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
Marketing concept in the public sector; management by focusing on stakeholders; importance of
marketing; marketing system; marketing environment; market segmentation; marketing planning process; marketing
information system; marketing mix; marketing management process; marketing for social goals; online marketing; case study
of applying marketing principles to public sector
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