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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจดัการรัฐกิจ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความเขา้ใจใน

หลกัการทฤษฎี และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการบริหาร เชิงบูรณาการ สร้างสรรค์
นวตักรรมทางการบริหาร ส าหรับการแกปั้หหาและันันาองคก์ร โดยมีั้ืนฐานของการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
และแสวงหาทางออก ัร้อมทั้ งมีทักษะการท างานเชิงบูรณาการ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกและเทคโนโลยี สามารถปรับตวัในสังคมท่ีมีความหลากหลาย ยึดหลกัการธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารจดัการ ตลอดจนเป็นัลเมืองท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการบริหารและเทคโนโลยดิีจิทลัเั่ือการบริหารงานภาครัฐและกิจการสาธารณะได ้
PLO2 วเิคราะห์และสร้างสรรคน์วตักรรมเั่ือการบริหารภาครัฐและกิจการสาธารณะได ้
PLO3 เขา้ใจและบูรณาการความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์เั่ือเสนอแนะแนวทางการแกปั้หหาทางการบริหารงานภาครัฐ

และกิจการสาธารณะได ้
PLO4 ปรับตวัเขา้กบัสงัคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
PLO5 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาั 
PLO6 มีจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร และความรับผิดชอบต่อสงัคม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  127 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์ัระราชากบัการันันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เัื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นัลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาั                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเั่ือสุขภาั                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเั่ือสุขภาั                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เั่ือสุขภาั                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 ัลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายักัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปนี ้    2 หน่วยกติ 
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและัดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การัดูและการันันาบุคลิกภาั      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเัื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies 
935-030 ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Chinese in Daily Life 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  91 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  45 หน่วยกติ 
925-101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูห  3((3)-0-6) 
 Principle of Law and Constitutional Law 
925-102 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์   3((3)-0-6) 
 Introduction to Political Sciences 
925-103 หลกัรัฐประศาสนศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Principle of Public Administration 
925-104 การจดัการระบบเศรษฐกิจในภาครัฐ 3((3)-0-6) 
 Economy System Management in Public Sector 
925-105 การบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 3((3)-0-6) 
 Thai Public Administration and Public Organization 
925-111 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
 Modern Organization and Management 
925-207 กฎหมายปกครอง   3((3)-0-6) 
 Administrative law 
925-221 นโยบายสาธารณะ  3((2)-2-5) 
 Public Policy 
925-231 การจดัการทรััยากรมนุษย ์ 3((2)-2-5) 
 Human Resource Management  
925-241 การบริหารงานทอ้งถ่ิน   3((2)-2-5) 
 Local Administration 
925-251 การบริหารการคลงัสาธารณะ 3((2)-2-5) 
 Public Finance Administration 
925-262 สถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Statistics and Data Analytic for Public Administrator 
925-309  จริยธรรมการบริหาร  3((2)-2-5) 
 Administrative Ethics 
925-312  การบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐ 3((2)-2-5) 
  Public Strategic Management  
925-363 ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3((2)-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ             46   หน่วยกติ 

- วชิาชีพบังคบั                                              25   หน่วยกติ 

925-106 การจดัการบริการสาธารณะ 3((2)-2-5) 
 Public Service Management 
925-208 การบริหารปกครอง 3((2)-2-5) 
 Governance  
 



925-252 การบหัชีส าหรับการจดัการภาครัฐ 3((3)-0-6) 
 Accounting for Public Management 
925-261 จิตวทิยาการบริหาร 3((2)-2-5) 
 Management Psychology  
925-364 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์   1(0-2-1) 
 Prepare to Practice Experience in Public Administration 
925-366 ชุดวชิาการันันาสมรรถนะขา้ราชการดิจิทลั 9((5)-8-14) 
 Digital Civil Servant Competency Development 
926-250 การตลาดภาครัฐ 3((3)-0-6) 
 Public Sector Marketing 

- วชิาชีพเลือก  12 หน่วยกติ 

 ใหน้กัศึกษาทุกคนเลือกเรียนชุดวชิาต่อไปน้ี 1 ชุดวชิา(Module) จ านวน 12 หน่วยกิต 
925-322 ชุดวชิานโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ 12((7)-10-19) 
 Public Policy and Civil-state Cooperation 
925-332 ชุดวชิาการจดัการทรััยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั 12((7)-10-19) 
 Human Resource Management in Digital Age 
925-342 ชุดวชิาการบริหารทอ้งถ่ินเั่ือความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 12((7)-10-19) 
 Local Administration for Stability, Prosperity and Sustainability 

 -  รายวชิาชีัเลือกส าหรับหวัขอ้ัิเศษ 6 หน่วยกิต 
 นกัศึกษาท่ีเลือกแผน ข หวัขอ้ัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ีอีก 6 หน่วยกิต 
925-471 การเมืองการปกครองไทย 3((3)-0-6) 
 Thai Politics and Governance 
925-472 การจดัการคุณภาัภาครัฐ  3((3)-0-6) 
 Public Quality Management  
925-473 การบริหารกิจการเั่ือสงัคม 3((3)-0-6) 
 Social Enterprise Management  
925-474 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3((3)-0-6) 
 Disaster Prevention and Mitigation  
925-475 การจดัการทุนชุมชน 3((3)-0-6) 
 Community Capital Management 

- ฝึกงานและสหกจิศึกษาหรือหัวข้อพเิศษ 3 หรือ 9 หน่วยกติ 
 ฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
925-365  ฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมง 
 Internship in Public Administration 
 หมายเหตุ  การฝึกงานไม่นบัหน่วยกิต 
แผนสหกิจศึกษา 
925-467  สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 9(0-36-0) 
 Cooperative Education in Public Administration 
 



แผนหวัขอ้ัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์  
925-413 หวัขอ้ัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์   3((3)-0-6) 
 Special Topics in Public Administration 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 
ปีที ่1 

    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          
925-101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางกฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูห  3((3)-0-6) 
925-102  ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์     3((3)-0-6) 
925-103  หลกัรัฐประศาสนศาสตร์     3((3)-0-6) 
925-104  ภาครัฐกบัการจดัการระบบเศรษฐกิจ    3((3)-0-6) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นัลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก       2((2)-0-4) 
935-007  สนุกคิด        2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 

 รวม              20((20)-0-40)     
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-102  ศาสตร์ัระราชากบัการันันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4)            
925-105   การบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ   3((3)-0-6) 
925-106  การจดัการบริการสาธารณะ     3((2)-2-5) 
925-111  องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่     3((2)-2-5) 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
935-xxx  วชิาเลือกศึกษาทัว่ไป              2((2)-0-4) 

 รวม              20((18)-4-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที ่2 
 

    ภาคการศึกษาที ่1     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          
925-207  กฎหมายปกครอง              3((3)-0-6) 
925-221  นโยบายสาธารณะ              3((2)-2-5) 
925-231  การจดัการทรััยากรมนุษย ์     3((2)-2-5) 
925-241  การบริหารงานทอ้งถ่ิน     3((2)-2-5) 
925-251  การบริหารการคลงัสาธารณะ     3((2)-2-5) 
935-001  ประโยชน์เัื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
935-XXX สุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)     1((1)-0-2) 

 รวม                      20((16)-8-36) 
  

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ              1((1)-0-2)    
925-208    การบริหารปกครอง               3((2)-2-5) 
925-252    การบหัชีส าหรับการจดัการภาครัฐ    3((3)-0-6) 
925-261    จิตวทิยาการบริหาร      3((2)-2-5) 
925-262  สถิติและการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์  3((3)-0-6) 
926-250     การตลาดภาครัฐ      3((3)-0-6   
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก              2((2)-0-4) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาั          2((2)-0-4) 
935-XXX สุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)     1((1)-0-2) 

   รวม                             21((19)-4-40) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

925-309   จริยธรรมการบริหาร        3((2)-2-5) 
925-312   การบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐ               3((2)-2-5) 
925-363  ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์    3((2)-2-5) 
925-364  เตรียมฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์   1(0-2-1) 
925-365  ชุดวชิาการันันาสมรรถนะขา้ราชการดิจิทลั   9((5)-8-14) 

   รวม               19((11)-16-30) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนชุดวชิาต่อไปน้ี จ านวน 1 ชุดวชิา  
      925-322    ชุดวชิานโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ 12((7)-10-19) 
 หรือ  
 925-332    ชุดวชิาการจดัการทรััยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั   12((7)-10-19) 
 หรือ  
 925-342    ชุดวชิาการบริหารทอ้งถ่ินเั่ือความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื  12((7)-10-19) 

   รวม       12((7)-10-19) 

 
ภาคการศึกษาที ่3 
 925-365   ฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์        ไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมง
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

925-467  สหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์              9(0-36-0) 
  รวม                9(0-36-0) 
      

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)               3(x-y-z) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (2)               3(x-y-z) 

 รวม                    6(x-y-z) 
 
 
แผนหัวข้อพเิศษ 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

925-413  หวัขอ้ัิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์    3((3)-0-6) 
925-xxx  วชิาชีัเลือกส าหรับหวัขอ้ัิเศษ (1)    3((3)-0-6) 
925-xxx  วชิาชีัเลือกส าหรับหวัขอ้ัิเศษ (2)    3((3)-0-6) 
  รวม                    9((3)-0-6) 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)               3(x-y-z) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (2)               3(x-y-z) 

 รวม                    6(x-y-z) 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้ เทคนิคการบริหารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
และกิจการสาธารณะได ้

การใชปั้ญหาเป็นฐาน 
การจดัท าโครงงานวชิาการ 
การใชก้รณีศึกษา 

การน าเสนองานแบบ oral 
การน าเสนองานแบบโปสเตอร์ 
รายงาน 

PLO2 วิเคราะห์และสร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อ
การบริหารภาครัฐและกิจการสาธารณะได ้

สหกิจศึกษา / การฝึกงาน 
การจดัท าโครงงานวชิาการ 
การใชก้รณีศึกษา 

ประเมินร่วมกันระหว่างอาจารยแ์ละ  
สถานประกอบการ พิจารณาพฒันาการ
ของผูเ้รียน 

PLO3 เข้าใจและบูรณาการความ รู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาทางการบริหารงานภาครัฐและกิจการ
สาธารณะได ้

การบรรยายทฤษฎี 
การศึกษาดูงาน 
ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น กั บ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

การสอบวดัผล 
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมในชั้นเรียน 

PLO4 ปรับตวัเขา้กบัสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 
รับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง และแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

การท างานกลุ่ม 
การอภิปรายแลกเปล่ียน 
กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์ 
การเสริมสร้างทกัษะชีวติ 

สงัเกตพฤติกรรมการท างาน 
รายงาน 
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

PLO5 ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียน 
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

การฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียน 
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

PLO6 มีจิตส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
ทางการบริหาร และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

กรณีศึกษา 
กิจกรรมในรายวชิา 
การสร้างการตระหนกัรู้ทางสงัคม 

กิจกรรมในรายวิชาท่ีมุ่งประเด็นการ
สร้างประโยชน์ใหก้บัเพ่ือนมนุษย ์
การเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 

หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรรัฐกจิ 

925-101  ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงกฎหมำยและกฎหมำยรัฐธรรมนูญ    3((3)-0-6) 
Principle of Law and constitutional Law 
ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน ล าดบัศกัด์ิ

ของกฎหมาย พัฒนาการ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ องค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ การจดัท าและการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย กระบวนการทางนิติบญัญติั 
สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของ
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   ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์       3((3)-0-6) 
Introduction to Political Sciences 
ความหมาย ความส าคญั ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีทางรัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์และความคิด

ทางการเมืองโดยสังเขป รัฐและระบบราชการ ความชอบธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง วฒันธรรม                
ทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง อุดมการณ์ทางการทางเมือง เผด็จการและเสรีประชาธิปไตย 

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

925-103  หลกัรัฐประศำสนศำสตร์      3((3)-0-6) 
Principle of Public Administration 
ความหมาย พฒันาการ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย ความเป็นสหวิทยาการของรัฐประศาสนศาสตร์ องค์การ

และการจัดการ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลังสาธารณะ ทิศทางและแนวโน้ม
รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

 Explore public administration definitions, development, concepts, theories, scopes, and interdisciplinary; 
organization and management; public policies, human resource management; public finance administration; and directions 
and trends of the 21st-century public administration 

925-104  กำรจดักำรระบบเศรษฐกจิในภำครัฐ     3((3)-0-6) 
Economy System Management in Public Management 
ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ พฤติกรรมผูบ้ริโภคอุปสงค ์อุปทาน 

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การออม การลงทุน มูลค่า ราคา การจดัสรรทรัพยากร การบริโภคและอรรถประโยชน์ 



ปัจจยัการผลิต การแข่งขนั การคา้ระหวา่งประเทศ รายไดป้ระชาชาติ บทบาทและการด าเนินการของรัฐบาล ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจ
เพื่อการบริหารภาครัฐ และความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  Theories and concepts of economics; various economic systems; consumer behavior, demand, supply, 
flexibility of supply and demand, savings, investment, value, price, resource allocation consumption and utility, production 
factors, international trade competition, national income; government role and operation; economic fairness; economic 
stability; government economic policy; state economic development guidelines; economic information for public 
administration and international economic relations 
 
925-105  กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ    3((3)-0-6) 
  Thai Public Administration and Public Organization 
  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา เก่ียวกบัการบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ วิวฒันาการของการบริหาร
ราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีมีต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการไทย กฎหมายกบัการบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 

Concepts; theories; and philosophy of Thai bureaucracy and public organization; evolution of Thai 
bureaucracy management; characteristics and relationships in Thai bureaucracy organizations; influences of economic, social, 
and political systems to Thai bureaucracy; Thai bureaucracy problems; law concerning Thai bureaucracy and public 
organization 
925-106  กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ      3((2)-2-5) 
  Public Service Management 
  แนวคิดการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ ประเภทบริการสาธารณะ การจัดการบริการสาธารณะ
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  องคก์ารจดัท าบริการสาธารณะ การประเมินการลงทุนและโครงการภาครัฐ การวางแผนและปัจจยั
การตดัสินใจ การควบคุมคุณภาพและการประเมิน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าบริการสาธารณะ ปัญหาอุปสรรค
และแนวโน้มของการจดัการบริการสาธารณะ ตลอดจนกรณีศึกษาการจดัท าบริการสาธารณะ  การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน  

       Concept of new public service management;  type public service; national and local public service 
management; public service organization;  evaluation of public projects and investments; planning and decision factors; 
quality control and assessment; public participation in the preparation of public services; problems and trends in public 
service management and  case studies of public service; preparation practice through Work Integrated Learning 
 
925-111  องค์กำรและกำรจดักำรสมยัใหม่     3((2)-2-5) 
  Modern Organization and Management 
  ศึกษาความหมาย พฒันาการ ขอบข่ายการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีองคก์ารภาครัฐ ลกัษณะโครงสร้างองคก์าร 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างองค์การ วฒันธรรมองค์การ ส่ิงแวดลอ้มขององค์การ การวางแผน การวิเคราะห์และ      
การออกแบบองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ เทคนิคการบริหารองคก์ารในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษาองคก์ารภาครัฐตน้แบบ 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  Explore definitions, development, scopes, concepts, and theories of public organization; characteristics 
and elements of organizational structures; organizational cultures; organizational planning, analysis, and designs; learning 



organizations; organization-management techniques in the 21st century; and case studies of organizational models; practice 
through Work Integrated Learning 
 
925-207  กฎหมำยปกครอง         3((3)-0-6) 

Administrative law 
  ความหมาย ความส าคญัและท่ีมาของกฎหมายปกครอง ความสัมพนัธ์ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐกับเอกชน ก าหนดสถานะและการกระท าทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ศาลปกครอง              
การพิจารณาคดีทางปกครอง 

Meaning, significance and origin of administrative law; the relationship between government sector or 
government officials and private; determine status and administrative actions; liability for violations of the administrative; 
court of administrative ruling 

 
925-208  กำรบริหำรปกครอง      3((2)-2-5) 

Governance  
  แนวคิด ความหมาย ความส าคญัของการบริหารปกครอง ความแตกต่างระหวา่งการปกครองกบัการบริหาร
ปกครอง การบริหารปกครองในฐานะท่ีเป็นกระบวนการและเครือข่าย การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ           
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม การก าหนดกติกาขอ้ตกลงร่วมกนั การบริหารปกครองในฐานะการจดัการตนเอง การบริหาร
ปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบัโลก ตวัช้ีวดัการบริหารปกครอง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบั
การท างาน 

Concepts; meaning; significance of governance; difference between government and governance; 
governance as process and network; collaborative building among state, private and civil society; making of rules and 
agreements; governance as self-organization; governance at local level, regional level, national level and global level; 
indicators of governance; practice through Work Integrated Learning 
 
925-221  นโยบำยสำธำรณะ       3((2)-2-5) 
  Public Policy 
  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การก่อตวัและการก าหนดนโยบายสาธารณะการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย             
การเช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผนระดับต่างๆ  กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อการพฒันาสังคมไทย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน  

Concepts, theories about public policy; formation and public policy formulation; public policy 
implementing; public policy monitoring and evaluation; focusing on the study of Thai public policy process; linkage between 
public policy and planning at various levels; public policy process with public participation; public policy analysis; impacts 
of public policy on the development of Thai society; practice through Work Integrated Learning 
 
 
 



925-231  กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์      3((2)-2-5) 
  Human Resource Management 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์พฒันาการของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์บทบาทและ
หนา้ท่ีหลกัของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งานการวางแผนก าลงัคน การสรรหาและ
การคดัเลือก การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การประเมินบุคคลและการบริหารผลการปฏิบติังาน การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์แนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์กรณีศึกษาการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles, theories and concepts of human resource management,  evaluation of human resource 
management, the roles and duties of the human resources department, human resource management strategies, job analysis, 
manpower planning, recruitment and selection, compensation and benefit management, individual assessment and 
performance management, human resource development, ethics; practice through Work Integrated Learning 
 
925-241  กำรบริหำรงำนท้องถิ่น        3((2)-2-5) 
  Local Administration 

หลกัการและแนวคิดในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ววิฒันาการการบริหารงานทอ้งถ่ินไทย รูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นโครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ีและการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รัฐบาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหาและอุปสรรค การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานทอ้งถ่ิน แนวโนม้การบริหารงานทอ้งถ่ินไทยการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

Principles and concepts of local administration; development of Thai local administration; types of local 
administrative organizations; structure, authority, and administration of local government; relationship of central government 
and local administrative organizations; problems and obstacle of local administration; people participation in local 
administration; trends of  Thai local administration; practice through Work Integrated Learning 
 
925-251  กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ      3((2)-2-5) 
  Public Finance Administration  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารการคลงัสาธารณะ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริหารนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลงั รายรับของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน ประเภทของระบบงบประมาณ รายจ่ายสาธารณะ             
หน้ีสาธารณะ การคลงัทอ้งถ่ิน แนวทางแกไ้ขปัญหา  การบริหารการคลงัสาธารณะ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Introduction to public finance administration; government roles in economic system; monetary and fiscal 
policy administration; government receipt; government budget; types of budget system; public expenditure; public debt; local 
public finance; problem solutions for public finance administration; practice through Work Integrated Learning 
 
925-252  กำรบัญชีส ำหรับกำรจดักำรภำครัฐ     3((3)-0-6) 
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุงรายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแส
เงินสด การจดัท างบประมาณ การวเิคราะห์งบการเงิน  

Characteristics and basic concepts of accounting; accounting for assets, liabilities and equity; accounting 
record process; adjustment of accounts; closing accounts; financial statement preparation; bank reconciliation statement; 
statement of cash flows; budgeting; financial statement analysis 



925-261  จติวทิยำกำรบริหำร      3((2)-2-5) 
  Management Psychology  
  แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และวิธีการศึกษาการบริหารในเชิงจิตวิทยา ค่านิยม ความเช่ือและสัญลกัษณ์ใน
องคก์ร แรงจูงใจและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ มนุษยสมัพนัธ์ การปรับเจตคติและการสร้างเจตคติเชิงบวก บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย ์การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การให้รางวลั
และการลงโทษ จิตวทิยาในการบริหารความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ภาวะผูน้ าและผูต้ามในองคก์ร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
  Basic concepts; theories and methods of management psychology studies; values, believes, symbols in 
organization; motivation and techniques; human relations; attitude adjustment and building positive attitude; personality and  
identities; psychological factors that impact working behavior; behavior adjustment; reward and punishment; psychology of 
conflict management and negotiation; leadership and followership in organization; practice through Work Integrated 
Learning      
 
925-262  สถิตแิละกำรวเิครำะห์ข้อมูลส ำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์  3((3)-0-6) 
  Statistics and Data Analytics for Public Administration 
  วธีิการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิตเชิงอนุมาน ขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ
ทางการบริหาร  เทคนิคการใชส้ถิติในงานวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประมวลผล 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 
  แนวคิดเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและคุณธรรมท่ีจ าเป็นส าหรับนักบริหารธรรมาภิบาลและ      
การประยุกต์แนวทางการบริหารแบบธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในการบริหารของ
องค์การ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบขององค์การท่ีมีต่อสังคม ปัญหาจริยธรรมทางการบริหารในสังคมไทยและ          
ทิศทางการพฒันา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Concepts of morality and ethics; ethics and morals necessary for executives; good governance and 
application of good governance in Thai bureaucracy; guidelines for strengthening the ethics in the management of the 
organization, roles, and responsibilities of the organization towards society; administrative ethics problems in Thai society 
and development direction; practice through Work Integrated Learning 

 
925-312  กำรบริหำรยุทธศำสตร์ภำครัฐ      3((2)-2-5) 

Strategic Management in the Public Sector 
  แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยทุธศาสตร์ กระบวนการบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐ การประเมินผลและทบทวน
ยทุธศาสตร์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ก าหนดทิศทางการ
พฒันาขององคก์รและการก าหนดยทุธศาสตร์ การก าหนดกลยทุธ์ด าเนินงาน โครงการและแผนปฏิบติัการ การบริหารแผนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม กรณีศึกษาการบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 



      Concepts; theories of strategic management; process in strategic management;  evaluation and review 
the organization's strategy; environment analysis; strategic position analysis of the organization; determine the direction of 
the development in organization and formulation of strategies; determination of operational strategies; projects and action 
plans; plan management in accordance with the environment; case studies of strategic management in public sector; practice 
through Work Integrated Learning 
 
925-322  ชุดวชิำนโยบำยสำธำรณะและกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบประชำรัฐ  12((7)-10-19) 
   Public Policy and Civil-state Cooperation 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การก่อตวัและการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและสากล         
การเช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน กระบวนการวางแผน การจัดการและการประเมินผลโครงการ          
การสร้างความรู้ความเขา้ใจกลไกประชารัฐตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั ยุทธศาสตร์จังหวดั การขบัเคล่ือนประเทศโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน         
และภาคประชาชน และความส าคญัของ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหา การปฏิรูป และการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยืนในทุกๆ ดา้น รวมถึงการสร้างสรรคน์วตักรรมทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือ
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  ชุดวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดจิทิลั      12((7)-10-19) 

Human Resource Management in Digital Age 
   ทฤษฎีทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การปฐมนิเทศ  การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การจัดการและ                
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์แรงงานสัมพนัธ์  กฎหมายแรงงาน  ระบบการจดัการสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์การจดัการคนเก่ง ความผูกพนัในองค์การ ประเด็นท่ีน่าสนใจดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทัล 
รวมถึงการสร้างสรรคน์วตักรรมทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
   Human resource management theory, human resource management in public sector, human resource 
planning, job analysis, recruitment and selection, orientation, compensation and benefit, performance management and 
assessment, human resource development, labor relation, labor law, human resource information system, talent management, 
organizational engagement,  special issues of human resource management in digital age.  Including the creation of 
administrative innovation about human resource management in digital age; practice through Work Integrated Learning 
 
 



925-342  ชุดวชิำกำรบริหำรท้องถิ่นเพ่ือควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน   12((7)-10-19) 
  Local Administration for Stability, Prosperity and Sustainability   
   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ิน กฎหมายทอ้งถ่ิน การบริหารเมืองดว้ยแนวคิดการบริหารปกครอง 
การวางแผนพฒันาและการบริหารแผนงานทอ้งถ่ิน การบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน การบริหารงานคลงัทอ้งถ่ิน การจดับริการ
สาธารณะเชิงพ้ืนท่ี การพฒันาคุณภาพชีวติ การจดัการทุนชุมชน การสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน การจดัการภยัพิบติั การจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ตลาดชุมชน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือน าไปสู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน รวมถึงการสร้างสรรคน์วตักรรมทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทอ้งถ่ิน การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
    Local Administration for Stability, Prosperity, Sustainability Concepts; theories of local administration; 
urban administration with urban governance; development planning and management of local plans; local personnel 
management; local fiscal administration; local public service delivery; quality of life development; community capital 
management; community health promotion; disaster management; community based tourism management; community 
market; natural resource and environmental management; public participation for stability, prosperity, sustainability. 
Including the creation of administrative innovation about local Administration; practice through Work Integrated Learning 
 
925-363  ระเบียบวธีิวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์    3((3)-0-6) 
  Research Methodology in Public Administration 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  925-262  สถิตสิ ำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์ 
   ความหมาย แนวคิด หลกัการ วิธีการ ขั้นตอนการท าวิจยั และประเภทของการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การก าหนดปัญหาการวิจยั ก าหนดวตัถุประสงค์ ค  าถามการวิจยั การตั้งสมมติฐาน การสร้างกรอบแนวคิด ขอบเขตการวิจยั 
นิยามศัพท์ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลวิจยั การน าเสนอผลการวิจยัทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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  เตรียมฝึกประสบกำรณ์ทำงรัฐประศำสนศำสตร์     1(0-2-1) 
  Prepare to Practice Experience in Public Administration 
  เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา ดา้นความเขา้ใจ ลกัษณะและรูปแบบ
ของการฝึกงานและสหกิจศึกษา แนวทางและโอกาสการประกอบอาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพฒันานักศึกษาให้มี
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Preparation for students before internships and cooperative education; both understanding characteristics 
and form of internships and cooperative education; approaches and opportunities for careers in public administration; 
students development in terms of knowledge; skills; attitudes; motivation; and appropriate to the career; practice through 
Work Integrated Learning 



925-365   ฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์              ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง 
  Internship in Public Administration 
  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาและจุดเนน้ของนกัศึกษา การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร
และสภาพการปฏิบติังานจริง การน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการและประยกุตใ์ชก้บั การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายใต้
ค  าแนะน าของแหล่งฝึกงานและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 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  ชุดวชิำกำรพฒันำสมรรถนะข้ำรำชกำรดจิทิลั      9((5)-8-14) 

Digital Civil Servant Competency Development 
  ความเปล่ียนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทลัต่อระบบราชการ ทกัษะดา้นดิจิทลัของขา้ราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
เทคโนโลยี การบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการอจัฉริยะ การใชส่ื้อสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อการจดัการภาครัฐ      
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชน การออกแบบการใหบ้ริการและการท างาน
ภาครัฐใหม่โดยใชดิ้จิทลั เทคโนโลยดิีจิทลักบันวตักรรมการจดัการภาครัฐ ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ ระเบียบการปฏิบติัราชการ
และงานสารบรรณในยคุดิจิทลั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
   Transformation and influence of digital technology on bureaucracy; Digital skills for civil servants and 
public servants; Government information network; Electronic government; Open Government; Government e-services; Smart 
services; Using information and digital technology for public management; Big data management; Using digital technology 
improve quality of live; Redesign public services and working processes by digital technology; Digital technology and 
innovative public management; Public data governance; Secretarial practices for civil servants in digital age; practice through 
Work Integrated Learning 
 
925-413  หัวข้อพเิศษทำงรัฐประศำสนศำสตร์       3((3)-0-6) 

Special Topics in Public Administration 
   ประเด็นท่ีน่าสนใจหรือปัญหาเฉพาะดา้นการจัดการภาครัฐ ทั้ งน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์
ผูส้อน 

Interesting issues or specific problems in government management, however this is under the supervision 
of the instructor 
 
925-467   สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์     9(0-36-0) 
  Cooperative Education in Public Administration 
   การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ การบูรณาการความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในหลกัสูตร การศึกษากบั
การปฏิบติังานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน การจดัท าโครงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานหรือการแก้ไขปัญหาในการ
ท างาน การรายงานผลการปฏิบติังาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของพนกังานพ่ีเล้ียง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยนิ์เทศ เพ่ือให้เกิดทกัษะองค์ความรู้ในวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลกัษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน และเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 16 สปัดาห์  



   Internship at a workplace in accordance with the field of public administration; integrating knowledge 
gained from the course of the studies with actual working as a part of the staff; action of project to enhance job perfo rmance; 
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 
  ชีวิตการเมืองของมนุษย ์ชุมชนทางการเมือง รัฐบาล รูปแบบการปกครอง รูปแบบรัฐ ความหมาย เง่ือนไข 
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยท่ีเสรี ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี สถาบนัและกระบวนการทางการเมือง 
พฒันาการประชาธิปไตยของไทย วิกฤตการเมือง การปกครองไทย  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แนวทาง
พฒันาการเมืองการปกครองไทย 
  Political life of human; political community; government; types of government; types of state; definitions, 
conditions, politics and government in the democracy system; liberal democracy; illiberal democracy; Thai political 
institutions and processes; development Thai democracy; Thai political crisis; analysis, compare,  synthesis, creative, the 
ways to develop Thai politics and government 
 
925- 472   กำรจดักำรคุณภำพภำครัฐ       3((3)-0-6) 

Public Quality Management 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบคุณภาพภายในองค์การ มาตรฐานคุณภาพ กลยุทธ์ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน การท างานดว้ยระบบการจดัเอกสารและกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต การประยกุตใ์ช้
ระบบคุณภาพ เพื่อวางแผนและพฒันางาน ภายในองคก์าร   

Concepts, theories about management of internal quality systems in 
Organizations; quality standards strategies for increasing work efficiency and effectiveness; working with document and 
activity management systems; productivity application of quality systems to plan and develop work within the organization 
 
925-473  กำรบริหำรกจิกำรเพ่ือสังคม      3((3)-0-6) 
  Social Enterprise Management 
   ความหมาย ความส าคญั แนวคิด ประเภท และการบริหารกิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
องคป์ระกอบของการบริหารกิจการเพ่ือสังคม ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษาการบริหารกิจการ
เพื่อสงัคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

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

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี 
กระบวนการท างานตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานภาครัฐระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การคน้ควา้และ



การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบูรณาการการท างานดว้ยรูปแบบเครือข่ายเพ่ือ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แนวโนม้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

Concepts, theories of public disaster; disaster prevention and mitigation; structure; authority; working 
process on disaster prevention and mitigation plans for national and local government agencies; researching and analyzing 
data to prepare disaster prevention and mitigation plan; integration of work with a network model for  disaster prevention and 
mitigation; trends of disaster prevention and mitigation 
 
925-475  กำรจดักำรทุนชุมชน       3((3)-0-6) 

Community Capital Management 
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการจดัการทุนชุมชน ทุนท่ีเป็นตวัเงินและทุนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการจดัการทุนชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต ปัจจยัความส าเร็จของการจดัการ
ทุนชุมชน กรณีศึกษาการจดัการทุนชุมชน 
  Definition; concepts and theories of community capital management, financial and non-financial capital, 
sufficiency economy philosophy, process of community capital management, cooperative, community enterprise, saving for 
production group, key success factor of community capital management, case studies of community capital management 
 
926-250  กำรตลำดภำครัฐ       3((3)-0-6) 
  Public Sector Marketing 
   แนวคิดทางการตลาดในภาครัฐ การบริหารโดยมุ่งคุณค่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความส าคญัของการตลาด 
ระบบการตลาด ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด กระบวนการจดัการการตลาด การตลาดเพ่ือเป้าหมายทางสังคม การตลาดออนไลน์ กรณีศึกษาการน า
หลกัการตลาดไปใชใ้นหน่วยงานภาครัฐ 

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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