
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร 

       ชื่อภาษาไทย        :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       ชื่อภาษาอังกฤษ         :  Bachelor of Public Administration Program in 
                                      Public Administration  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
       ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of  Public Administration  
                                        (Public Administration) 
       ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
       ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.P.A. (Public Administration) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
       รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
        ไม่น้อยกว่า   133    หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1 รูปแบบ  
              หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
   5.2 ภาษาท่ีใช้  
   ภาษาไทย 
  5.3 การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ 
    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี   8/2554  
วันท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2555  วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2555 เปิดสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 8.1 รับราชการในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การ
บริหารงานคลัง การบริหารการพัฒนา  การปกครอง การบริหารงานยุติธรรม ได้แก่  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการการคลัง นักพัฒนาชุมชน ปลัดอําเภอ นักวิชาการขนส่ง 
นักวิชาการผังเมือง ตํารวจ ทหาร 
 8.2 รับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและแผน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารการพัฒนา  การปกครอง ได้แก่  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน บุคลากร  นักวิชาการการคลัง นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการการศึกษา  เจ้าพนักงานเทศกิจ 
 8.3 ประกอบอาชีพในภาคเอกชนสายงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารงานคลัง ได้แก่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรมนุษย์   นักวิเคราะห์สินเชื่อ 
 
9. หลักสูตร  
               9.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
              9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548 ดังนี้ 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                             133  หน่วยกิต 
 

    ก.  หมวดการศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ  9 หน่วยกิต 
      (2)  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา บังคับ 3 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
      (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต 
          ข้อกําหนดเฉพาะ   เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า               6   หน่วยกิต  
 

     ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต 
      (1)  กลุ่มวิชาแกน    36 หน่วยกิต 



      (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    54 หน่วยกิต 
     -  บังคับเรียน  33 หน่วยกิต 
     -  เลือกเรียน   21 หน่วยกิต 
      (3)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพีและวิชาชีพ      7 หน่วยกิต 
     

    ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า   
    

6 
 
หน่วยกิต 

 
 

  9.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  จํานวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
       -  รายวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา                 ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 
 1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Thai for Communication  
 1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   
  English for Everyday Communication  
 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6)   
  English for International Communication  
       - รายวิชาเลือก      
  รหัสวิชา                  ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 
 1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Chinese for Communication  
 1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
 1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Japanese for Communication  
 1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)   
  Japanese Conversation for Work  
 1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6)   
  Language of Neighboring Country  

 
 

 (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า                             3   หน่วยกิต 
       -  รายวิชาบังคับ                                                           3   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                            ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 
 2000106 วิถีไทย   3(3-0-6)   
  Thai Living 

 
 



       -  รายวิชาเลือก  
 รหัสวิชา                            ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 
 2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 
 

รหัสวิชา                       ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 

 2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life  
 2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
       Sufficiency Economy Ways of Life  
 2000110 การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government  
 2000111 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 

 
 

 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต   
       -  รายวิชาบังคับ         6    หน่วยกิต  
     รหัสวิชา                ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค) 
    2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต                                                3(3-0-6)   
  Ethics and Life Skills  
    2500110 สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6)   
  Aesthetic Appreciation  
      - รายวิชาเลือก 
    รหัสวิชา              ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
    2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development  
    2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
    2500113 ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies 

 
 

 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
       -  รายวิชาบังคับ                                                           6    หน่วยกิต 
     รหัสวิชา                            ช่ือวิชา   น(ท-ป-ค)  
   4000116 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making  
   4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology                   
               

 Human and Environment 



                         - รายวิชาเลือก 
 รหัสวิชา           ช่ือวิชา                                                                               น(ท-ป-ค) 
 4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life  
 4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
  World, Science and Technology  
 4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
 4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
 4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ    3(3-0-6) 
  Health Promotion  
 4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 
  Recreation for Life  
ข้อกําหนดเฉพาะ   เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า     97 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน   36 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9011101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์                         3(3-0-6) 
  Introduction  to  Public  Administration           
 9011102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Introduction  to  Political  Science  
 9011103       การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 
  Fiscal  and  Budgeting  Administration  
 9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
  Public  Policy  and  Planning  
 9011105 ระบบบริหารราชการไทย   3(3-0-6) 
  Thai Public Administration System                                            
 9011106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Human Resource Management 
 
 
 
 
 
 

 
 



 รหัสวิชา                         ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9013107 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
  Development Administration  
 9013109 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                              3(3-0-6) 
  Management Information Systems  
 9013110 เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 
  Administrative  Techniques  
 9014108 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction  to  Public  Administration  Research  
Methodology  

  3(2-2-5) 

 9014111 จริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์                  3(3-0-6) 
  Ethics for  Public Administration               
 9015112 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์   3(2-2-5) 
  Seminar in Public  Administration  
    
 (2)  วิชาเอก  จํานวนไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต 
      - บังคับเรียน   33 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2560101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
  Introduction to Jurisprudence  
 9012101 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6) 
  Constitution and Political Institutions  
 9012102 การปกครองท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
  Thai Local Government  
 9012103 รัฐประศาสนศาสตร์กับประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
  Public Administration and ASEAN Community  
 9012104 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 
  Archive Systems and Office Management  
 9012105 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  

9012106 
 
 
 
 
 
 

English for Public Administration 1 
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 

 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

 English for Public Administration 2 



 
 

รหัสวิชา                     ช่ือวิชา                                                  น(ท-ป-ค) 

 9013107 เศรษฐศาสตร์สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
  Economics for Public Administration   
 9013108 การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย 3(3-0-6) 
  Policy Analysis and Assessment   
 9012109 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
  Practice in Public Administration Careers 1  
 9012110 ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
  Practice in Public Administration Careers 2  
    
 -  เลือกเรียน  จํานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9013201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Resource Planning  
 9013202 การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6) 
  Recruitment and Selection   
 9013203 การประเมินทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Resource Evaluation  
 9013304 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
  Performance Appraisal   
 9013305 การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 3(3-0-6) 
  Compensation and Rewards Management  
 9014206 การวิเคราะห์งานและการวางแผนงานอาชีพ 3(3-0-6) 
  Job Analysis and Career Path Planning  
 9014207 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
  Knowledge Management  
 9014208 ภาวะผู้นํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
  Leadership and Personality Development  
 9014209 ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
  

 
 
 
 
 
 

Theories and Organizational Behavior 
 
 
 
 

 



 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9014210 แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน 3(3-0-6) 
  Labor Relations and Labor Unions   
 9014211 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                        3(3-0-6) 
  Human Resource Development  
 9015909 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
  Seminar in Human Resource Management  
    
 กลุ่มวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ   
 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9013301 ระบบงบประมาณ                                                                                      3(3-0-6) 
  Budgeting Systems       
 9013302 นโยบายภาษีอากร                                                                                3(3-0-6) 
  Tax Policies   
 9014303 นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน                                           3(3-0-6) 
  Monetary Policies and Financial Institutions   
 9014304 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Monetary and Fiscal Economics   
 9014305 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
  Public Economic Policies and Fiscal 

administration 
 

 9014306 การบริหารการลงทุนสาธารณะ                                                                 3(3-0-6) 
  Public Investment Administration  
 9014307 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6) 
  Risk Management  
 9015308 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Economy and Politics  
 9015309 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary  
 9015910 สัมมนาการบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 
  

 
 
 
 
 
 

Seminar in Fiscal and Budgeting Administration  
 
 
 
 
 

 



 กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 
รหัสวิชา                            ช่ือวิชา                                

 
น(ท-ป-ค) 

 9013401 การบริหารและการปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Local Administration and 

Government 
 

 9013402 การจัดองค์กรส่วนท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 
  Thai Local Organization Management   
 9013403 หลักการและกระบวนการวางแผนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Principles and Local Planning Processes  
 9014404 การบริหารการเงินการคลังท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Financial and Fiscal Administration  
 9014405 การบริหารงานพัสดุส่วนท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Management for Local Supplies   
 9014406 การวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Urban Planning for Local Development  
 9014407 การบริหารการศึกษาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Education Administration  
 9014408 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Infrastructure Management   
 9014409 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Public Health Administration  
 9014410 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Natural Resources and Environment 

Management  
 

 9014411 การบริหารเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
  Local Tourism Development Administration  
 9015912 การสัมมนาการปกครองท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminar in Local Government 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
รหัสวิชา                            ช่ือวิชา                                

 
น(ท-ป-ค) 

 2562501 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
  Administrative Law  
 2562307 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 
  Criminal Law 1  
 2562308 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6) 
  Criminal Law 2  
 2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 1  
 2563426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 2  
 2563505 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 
  Law of Evidence  
 9013501 อาชญาวิทยา 3(3-0-6) 
  Criminology  
 9013502 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 
  Criminal Justice Administration  
 9014503 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
  Comparative Criminal Justice Administration  
 9015904 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม 3(2-2-5) 
  Seminar in Justice Administration  
    

 กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
รหัสวิชา                            ช่ือวิชา                                

 
น(ท-ป-ค) 

 9013601 นวัตกรรมทางการจัดการ 3(3-0-6) 
  Management Innovation  
 9013602 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
  Quality Management  
 9013603 การจัดการเรียนรู้ในองค์การ 3(3-0-6) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizational Learning Management  
 
 
 
 
 
 

 



 รหัสวิชา                          ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 9013604 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
  Public and Private Sector Relations  
 9014605 การวิเคราะห์การแข่งขันและพลวัตองค์การ 3(3-0-6) 
  Organizational  Competition  and  Dynamic  Analysis  
 9014606 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
  Negotiation and Conflict Management  
 9014607 การจัดการสมัยใหม่สําหรับองค์การภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
3(3-0-6) 

  Modern Management for Public and Private 
Organizations  

 

 9014608 ธุรกิจการเมืองและการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 
  Politics, Business and Management  
 9015909 สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน 3(2-2-5) 
  Seminar in Public and Private Management 

 
 

 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
รหัสวิชา                            ช่ือวิชา                                

 
น(ท-ป-ค) 

 9013701 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Public Policy Process  
 9013702 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายต่างประเทศ 3(3-0-6) 
  Theories and Approaches to Foreign Policy  
 9013703 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
  Project Analysis and Management  
 9013704 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
  Project Evaluation  
 9013705 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
  Project  Workshop  Management   
 
 
 
 
 
 
 
 

9013706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
Public Policy in Thailand 
 

3(3-0-6) 



 รหัสวิชา                          ช่ือวิชา หน่วยกิต 
 9014707 กลุ่มผลประโยชน์กับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
  Interest Groups and Public Policy  
 9014708 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
  Disaster and Emergency Policies  
 9014709 นโยบายและการจัดการขนส่ง 3(3-0-6) 
  Transportation Policies and Management   
 9015910 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
  Seminar in Public Policy  
 (3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวน 

ให้เลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้  
   7 หน่วยกิต 

                  ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9015801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร ์  2(90) 
  Pre-practicum in Public Administration  
 9015802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์     5(450) 
  Professional Internship in Public 

Administration 
 

                   ข. แผนสหกิจศึกษา 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 9015811 การเตรียมสหกิจศึกษา         1(45) 
  Pre-cooperative Education  
 9015812 สหกิจศึกษา          6(540) 
  Cooperative Education  
   
 .ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

   
 
 
 
 

 

 

 

 



10.  คําอธิบายรายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
   รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3(3-0-6)  
 Thai for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความสามารถในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  
การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 English for Everyday Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ี   
เก่ียวข้อง  กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว  การถามตอบเก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญ
และการนัดหมาย  การขออนุญาต  การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ 
สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติ
ส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
 English for International Communication  
 การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อ 
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  
การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
               

 รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6)  
 Chinese for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา   
การแนะนําตนเองและผู้ อ่ืน  การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่ งอาหาร  เครื่องดื่ม  
การซ้ือของ  การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้ อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ 
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ   
 
 
 



1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
 Chinese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน  
การอธิบาย ชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)  
 Japanese for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย        
การลา การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือ
สินค้าและบริการ  การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500131 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)  
 Japanese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์   การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 

 
รหัสวิชา                                  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6)  
 Language of Neighboring Country  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษา 
หนึ่ง สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ 
 
 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา                                  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย   3(3-0-6)   
 Thai Living 

 
 
 
 

 



 วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การ  
ตั้งถ่ินฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย
และแนวพระราชดําริ   ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6)   
 Human and Environment   
 ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์  
เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
 
รหัสวิชา                                  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)    
 Laws in Daily Life  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

   
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6)    
 Sufficiency Economy Ways of Life  
 ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 
 
2000110      การเมืองการปกครองไทย                                                      3(3-0-6) 
                 Thai Politics and Government 
                 ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทยในปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  
ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 



 
 
รหัสวิชา                                        ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-ค) 
2000111      อาเซียนศึกษา                                                                3(3-0-6) 

              ASEAN Studies 
                 พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของอาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็น
ประเทศสมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะ
ของพลเมืองอาเซียน 
 

  (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา                                  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6)  
 Ethics and Life Skills  
 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม   
หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
 Aesthetic Appreciation  
 ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง   
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 

 
                  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา                                ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self Development  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้าน 
ชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  
การปรับตัว การทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้าง
ความสุขในชีวิต 
 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
 Information Literacy Skills  



 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะ
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภท
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียน
รายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมใน
การใช้สารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6)  
 Dvaravati Studies  
 ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ  
การเมือง       การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  
ความสําคัญของอารยธรรม    ยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์   
 รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา                                ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและ 
กระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6)  
 Information and Communication Technology  
 ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้าน
การประมวลผลคํา  ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  
รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

    รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
 Mathematics in Daily Life  
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ี 



ใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และ
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
 World, Science and Technology  
 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ         ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  
 Agriculture in Daily Life  
 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์   
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 
 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ  3(3-0-6)  
 Sport Science for Health  
 ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ   
ประโยชน์ ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  
 Health Promotion  
 เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ   
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการ
ตรวจสอบสุขภาพ 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
 Recreation for Life  
 ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก  



กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       

 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

   (1) กลุ่มวิชาแกน  
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 

9011101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์                                     3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration 
  วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  กระบวนทัศน์ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะการนําแนวคิด ทฤษฎีของแต่
ละกระบวนทัศน์มาใช้ในการบริหารงาน  ข้อดี ข้อเสียของแต่ละกระบวนทัศน์  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ แนวโน้มทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์   

9011102        ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์                                                 3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science 
  ความหมาย ความสําคัญ ขอบข่าย สถานภาพ ระเบียบวิธีศึกษา และพัฒนาการของวิชา
รัฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง สมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ สมัยก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง จนถึงสมัยปัจจุบัน  ศึกษาความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับรัฐ  ระบอบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบกฎหมาย ระบบการเลือกตั้ง ระบบบริหารราชการ หน้าท่ี สิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง 

9011103        การบริหารการคลังและงบประมาณ                               3(3-0-6) 
                     Fiscal and Budgeting Administration 
  ความหมาย  ทฤษฎีแนวคิด   นโยบายเก่ียวกับการคลัง และการงบประมาณ  ระบบ
การคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ 
รายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ   เทคนิคและการวิเคราะห์ งบประมาณ   ปัญหา
การงบประมาณของประเทศไทย 

9011104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                       3(3-0-6) 
Public Policy and Planning 
แนวความคิด   ทฤษฎี  หลักการวิเคราะห์และกําหนดนโยบายสาธารณะ  เช่น นโยบาย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  นโยบายการพัฒนาทางสังคม      นโยบายการพัฒนาทางการเมือง    นโยบาย
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนข้ันตอนการวางแผน  กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ปัญหาและอุปสรรคในการ
กําหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกล่าวจะเน้นนโยบายของรัฐและการวางแผนท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารส่วนท้องถ่ินเป็นหลัก 

 
 

 

 



 

รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 

9011105         ระบบบริหารราชการไทย                                             3(3-0-6)       
                      Thai Public Administration System               

 ความหมาย  ความสําคัญ  และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการ  ความเป็นมาของการ
บริหารราชการของไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง   การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน  ตลอดจนสภาพปัญหา  สาเหตุและแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารราชการของไทย 

9011106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                        3(3-0-6)
           Human Resource Management 

ปรัชญา ความเป็นมา แนวคิดและนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การ
วางแผนกําลังคน  การกําหนดงานและตําแหน่ง   การกําหนดเงินเดือน   และค่าตอบแทน   การสรรหา 
การพัฒนาบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตําแหน่ง  การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย  
การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ  การออกจากราชการ  ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 

9013107         การบริหารการพัฒนา                                                         3(3-0-6)    
                      Development Administration 
  กระบวนการบริหาร   ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอ่ืน 
ๆ และศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารบทบาทของ
ระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ   รวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ 

9014108        วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น                                       3(2-2-5)                                  
 Introduction to Public Administration Research Methodology 

                    ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  กระบวนการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การอ่านรายงาน
การวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยทุกข้ันตอน 

9013109 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                                 3 (3-0-6) 
Management Information System  

  แนวคิดเก่ียวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
สารสนเทศกับการบริหารจัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 

9013110        เทคนิคการบริหาร                                                                   3(3-0-6)                            
                   Administrative Technique 
                   ตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การปรับปรุงระบบงาน การวิเคราะห์เพ่ือให้การทํางานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ 
เทคนิคเชิงปริมาณ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
      

9014111        จริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์                                       3(3-0-6) 
                     Ethics for Public Administration              
  ความหมาย   ความสําคัญ   และแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของนักปรัชญาต่างๆ ท่ี
จําเป็นสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ รวมท้ังแนวคิดด้านจิตอาสา กระบวนการปลูกฝัง ด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและจิตอาสา เพ่ือให้นักศึกษายึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  การศึกษา  และการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
 
9015112        สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์                                              3(2-2-5) 
                    Seminar in Public Administration 
  จัดสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงานจริงในการบริหารงานภาครัฐ ท้ังนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน 
 
 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

บังคับเรียน 
 

รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 

2560101        ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                            3(3-0-6)      
  Introduction to Jurisprudence 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย  ได้แก่  ความหมาย   ประเภท  ความสําคัญการจัดทํา  
การใช้  การยกเลิก  การตีความ    และกระบวนการยุติธรรม  ฯลฯ  ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
กฎหมายอาญา   และกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาเฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป-ค) น(ท-ป-
9012101 รัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง    3(3-0-6)                                        

Constitution and Political Institution 
   หลักการ วัตถุประสงค์ การสถาปนา และประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี
เก่ียวกับอํานาจอธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองกับ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

9012102 การปกครองท้องถิ่นไทย                                         3(3-0-6) 
Thai Local Government 

  แนวคิดหลักการกระจายอํานาจ  ความหมาย   ความสําคัญ  และข้อดีข้อเสียของการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย การปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปัจจุบัน ลักษณะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ท้ังในแง่รูปแบบการจัดตั้ง
โครงสร้าง รายได้ อํานาจหน้าท่ี และการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถ่ิน และผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน  

 
9012103        รัฐประศาสนศาสตร์กับประชาคมอาเซียน                                       3(3-0-6)      
                    Public Administration and ASEAN Community 
                   ศึกษาประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผลดี 
ผลเสียท่ีจะมีต่อประเทศไทย รวมท้ังแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน     
 
9012104 ระบบงานสารบรรณและการจัดการงานสํานักงาน                             3(3-0-6) 

Archive System and Office Management 
   ศึกษาระบบงานสารบรรณในราชการ การเขียนหนังสือราชการ ลักษณะและประเภท
ของสํานักงาน  การวิเคราะห์ วางแผน  บริหาร และควบคุมสํานักงาน เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพการ
ทํางานของผู้บริหาร ระเบียบวิธีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม 
และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายของสํานักงาน รวมถึงการ
บริหารงานพัสดุ  การกําหนดความต้องการ  การจัดหา  การเก็บรักษา ระบบบัญชีคุม และระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ เช่น บาร์โค้ด เป็นต้น  เครื่องมือการสื่อสารภายในสํานักงาน ได้แก่ บันทึกข้อความ 
การประชุม ประกาศ หนังสือเวียน รายงาน ข้ันตอนการจัดประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การ
แถลงข่าว 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 

9012105  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 1                                     3(3-0-6) 
   English for Public Administration 1 
   พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการอ่านเอกสารทางวิชาการและตําราในสาขาวิชานี้ 
 

9012106  ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 2                                     3(3-0-6) 
   English for Public Administration 2 
   เง่ือนไขของรายวิชา : ต้องผ่านวิชาภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  
                      พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูดอ่านและเขียน ใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับสูงข้ึนต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
 
9013107   เศรษฐศาสตร์สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์                                     3(3-0-6) 

Economics for Public Administration   
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับปัญหาพ้ืนฐานเศรษฐกิจ การ

ทํางานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกําหนดราคาสินค้าในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
ในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาดรวมท้ังการนําแนวคิด
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
 
9013108       การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย                                                3(3-0-6) 
                    Policy Analysis and Assessment 

  แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์และประเมินนโยบาย รวมถึง รูปแบบ กระบวนการ การ
วิเคราะห์ ข้ันตอน เทคนิค บทบาทของผู้ประเมินในการประเมินนโยบาย รวมถึงผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบายเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 

รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 
9012109       ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1                                     3(2-2-5)   
                   Practice in Public Administration Careers 1 
                   ทดลองฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน โดยนํากรณีศึกษาด้าน
การบริหารงานจากหน่วยปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและเอกชน นํามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา วิเคราะห์
และจําลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน 
 
9012110       ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2                                    3(2-2-5)    
                   Practice in Public Administration Careers 2 



                   ทดลองฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารงานจากหน่วย
ปฏิบัติงานจริงท้ังภาครัฐและเอกชน และนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ในชั้น
เรียน โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎีเพ่ือนําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด  

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
    เลือกเรียน 
    กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป-ค) 
9013201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                                      3(3-0-6)                      
   Human Resource Planning 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์การ ท้ังในระยะสั้นและยาว การวิเคราะห์ความต้องการ 
การปรับแผนทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ยืดหยุ่นต่องบประมาณและความจําเป็นขององค์การ การวิเคราะห์
ปริมาณงาน วิธีการจ้างงานจากภายนอก การใช้คําอธิบายลักษณะงานในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับแผน   
 

รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 
9013202    การสรรหาและการคัดเลือก                                                        3(3-0-6)  
  Recruitment and Selection 
  หลักการ ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ 
 
9013203         การประเมินทรัพยากรมนุษย์                                                      3(3-0-6) 
                    Human Resource Evaluation 
  หลักการในการประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  การประเมินกระบวนการเลือกสรร
บรรจุ  แต่งตั้งบุคคลเข้าทํางาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินทรัพยากรมนุษย์  ท่ีมีความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ 
 
9013304 การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                      3(3-0-6) 

Performance Appraisal 
 แนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในรายบุคคล รายหน่วยงานย่อย และใน

ภาครวมขององค์การ การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การกับผลการปฏิบัติงาน ศึกษาถึงวงจรในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ข้ันตอนการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 
 
 



9013305  การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล                              3(3-0-6) 
  Compensation and Rewards Management 
  ทฤษฎี วัตถุประสงค์ และพัฒนาการของระบบการบริหารค่าตอบแทน หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการให้รางวัลรูปแบบต่างๆ การ
ออกแบบและการบริหารระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและการให้รางวัลท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ 
 

รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 
9014206 การวิเคราะห์งานและการวางแผนงานอาชีพ                                   3(3-0-6)   
           Job Analysis and Career Path Planning   
  หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการวิเคราะห์งานและการวางแผนและ
จัดทําระบบสายงานอาชีพ ตลอดจนแผนสืบทอดตําแหน่งเพ่ือความสามารถขององค์การ และเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
9014207 การจัดการความรู้                                                  3(3-0-6)     
  Knowledge Management  
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้   รูปแบบการจัดการความรู้  การจัดการ
ความรู้เพ่ือให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
องค์การ 
 
9014208  ภาวะผู้นํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ                             3(3-0-6)   
   Leadership and Personality Development  

          ทฤษฎี หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องผู้นําในยุคใหม่ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้น
สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้นําของสังคมทุกระดับ ศึกษาเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของผู้นําในการ
เปลี่ยนแปลง  ศึกษาเก่ียวกับทักษะในการเป็นผู้นําในยุคโลกาภิวัฒน์ การตัดสินใจ บทบาทของผู้นํากับ
ประชาธิปไตย การสร้างความสัมพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ในองค์การ 
 
9014209        ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ                                                     3(3-0-6)  
                   Theories and Organizational Behavior 
  ความหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ เก่ียวกับองค์การ การจัดการ พฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การ โดยศึกษาและวิเคราะห์จากโครงสร้างองค์การ สิ่งแวดล้อมขององค์การ มนุษยสัมพันธ์
ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ วัฒนธรรมองค์การซ่ึงเชื่อมโยงไปยังกระบวนการวางแผน การ
ควบคุมและอํานวยการ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 



 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป-ค) 

9014210         แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน                                      3(3-0-6)                                            
                         Labor Relations and Labor Unions 
              ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพ
แรงงานท้ังในและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานสัมพันธ์   สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง   
กระบวนการเจรจาต่อรอง   การนัดหยุดงาน  นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน กฎหมายแรงงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 
9014211 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                        3(3-0-6)  
                Human Resource Development    
   ปรัชญา หลักการ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
พัฒนาการเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนา แนวโน้มและทิศทางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมท้ังกลยุทธ์ วิธีการในทางปฏิบัติและปัญหาการทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การชั้นนํา 

 
9015909 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                          3(2-2-5) 

Seminar in Human Resource Management 
จัดสัมมนาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยนําประเด็นท่ีน่าสนใจมาจัดอภิปราย 

ทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
กลุ่มวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                  น(ท-ป-ค) 
9013301 ระบบงบประมาณ                           3(3-0-6)                                                      
           Budgeting Systems      
  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการงบประมาณ  ทิศทางและโครงสร้างของ 
งบประมาณ  กระบวนการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารงบประมาณศึกษา 
การเปรียบเทียบระบบงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาอุปสรรคใน
การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณในปัจจุบัน แนวทางแก้ไขการจัดทํางบประมาณให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา                               ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป-ค) 
9013302        นโยบายภาษีอากร                                                                  3(3-0-6)            
                    Tax Policies  

ทฤษฎีและความรู้เก่ียวกับภาษีอากร เช่น ฐานภาษี วัตถุประสงค์และโครงสร้างของภาษี 
โครงสร้างอัตราภาษี วิธีการประเมินภาษี ภาษีทางตรงและทางอ้อม องค์ประกอบของระบบภาษี 
ตลอดจนผลกระทบโดยท่ัวไปของภาษี การบริหารการจัดเก็บภาษี และการกําหนดนโยบายภาษีอากร ใน
การบริหารงานในองค์การ 
 
9014303 นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน                                              3(3-0-6)  
               Monetary Policies and Financial Institutions  
  แนวคิดทฤษฎีการเงิน สถาบันการเงิน บทบาทโครงสร้าง และสภาพปัญหาของสถาบัน
การเงิน ในระบบเศรษฐกิจ วิธีการนํานโยบายการเงินไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา 
 
9014304        เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังเบ้ืองต้น                                      3(3-0-6)                
               Introduction to Monetary and Fiscal Economics  
   เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และตราสารต่างๆ สถาบัน
การเงิน ธนาคารกลาง ทฤษฎีและนโยบายการเงินเบื้องต้น นอกจากนี้ยังศึกษาถึงบทบาทภาครัฐในระบบ
เศรษฐกิจ กลไก และเครื่องมือของรัฐบาล สถาบันการคลังในประเทศไทย การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล และระบบการคลัง  
 
9014305       การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ                      3(3-0-6)                   
        Public Economic Policy and Fiscal Administration 
   แนวคิด ทฤษฎี การใช้จ่ายของรัฐบาล ท่ีเป็นเครื่องมือทางการคลังและการหารายได้ของ
รัฐบาล ท้ังในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 
 9014306 การบริหารการลงทุนสาธารณะ                                                   3(3-0-6)                      
  Public Investment Administration  
  การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบ
ของการลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพ่ือการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการลงทุนสาธารณะ  
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป-ค) 
9014307 การบริหารความเส่ียง                                                            3(3-0-6)                   
        Risk Management 
   แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีอาจกีดกันองค์กรจากการ
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
 
 



9015308 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ                                        3(3-0-6)                                    
               International Economy and Politics 
  ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองระหว่างประเทศ และการบริหารราชการ โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการรวมกลุ่มเชิงบูรณาการทางเศรษฐกิจการเมือง  
 
9015309 การเงินระหว่างประเทศ                                                           3(3-0-6)                                           
           International Monetary  
   องค์ประกอบเก่ียวกับการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ 
ดุลการค้าขาดดุลหรือเกินดุล ดุลชําระเงินไม่สมดุล ทุนสํารองลดลงหรือติดลบ ค่าเงินบาทผันผวนขาด
เสถียรภาพ ระบบการเงินระหว่างประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
และบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
 
9015910 สัมมนาการบริหารงานคลังและงบประมาณ                                     3(2-2-5)                   
        Seminar in Fiscal and Budgeting Administration  

จัดสัมมนาเก่ียวกับการบริหารงานคลังและงบประมาณ โดยนําประเด็นท่ีน่าสนใจมาจัด
อภิปราย ทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานคลังและงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป-ค) 
9013401 การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ                  3 (3-0-6)            
  Comparative Local Administration and  Government 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประชาธิปไตยกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน การกระจาย
อํานาจทางการเมืองและการบริหารศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบ โครงสร้าง และการบริหารองค์กรส่วน
ท้องถ่ินของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐท่ี มีต่อการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
แนวโน้มของการปกครองส่วนท้องถ่ินไทยในอนาคต 

 
9013402  การจัดองค์การส่วนท้องถิ่นไทย                         3 (3-0-6) 
  Thai Local Organization Management 

ความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในส่วนท้องถ่ิน ท้ังท่ีเป็นของรัฐและเอกชน 
โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในส่วนท้องถ่ิน หลักการจัดองค์การในส่วนท้องถ่ิน การ
ประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหว่างองค์การในชุมชนระดับต่างๆ แนวโน้มการจัดองค์การส่วน
ท้องถ่ินและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงองค์การส่วนท้องถ่ินไทย ความสัมพันธ์ขององค์การส่วนท้องถ่ิน
ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปัจจุบัน และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 



 9013403       หลักการและกระบวนการวางแผนท้องถิ่น                 3(3-0-6) 
   Principles and Local Planning Processes 
   แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถ่ิน ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบายแผน การคลัง และการบริหารท่ีเน้น
ผลงาน การบริหารสาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
บริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถ่ินจากกรณีศึกษา 
 
9014404        การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น                    3(3-0-6) 
        Local Financial and Fiscal Administration 
   แนวคิดเก่ียวกับระบบการเงินการคลังของท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
หน่วยปกครองระดับท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถ่ินกับรัฐบาลแห่งชาติ  กระบวนการ
บริหารงบประมาณท่ีเน้นผลงาน บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อจํากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถ่ิน 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ค) 
9014405        การบริหารงานพัสดุส่วนท้องถิ่น                                   3(3-0-6) 

Management for Local Supplies  
รูปแบบ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ วิเคราะห์และศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักโปร่งใสและสมประโยชน์ของทางราชการ 

 
9014406 การวางผังเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                     3(3-0-6) 
   Urban Planning for Local Development 
                   ความหมาย ขอบเขต แนวคิด ความสําคัญ  และวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผังเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินให้น่าอยู่และยั่งยืน 
 
9014407        การบริหารการศึกษาท้องถิ่น                      3(3-0-6) 
   Local Education Administration 
   แนวคิดและหลักการบริหารการศึกษา  องค์ประกอบของการบริหาร  ได้แก่แนวคิดการ
บริหารแนวใหม่  การวางแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ  การจัดองค์การ  กลุ่มกิจกรรม  การประสานงาน  
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา  การบริหารบุคลากร  การบริหารทรัพยากรอ่ืน  การอํานวยการและการ
ประสานงาน  สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  การเงินและงบประมาณ  ความสัมพันธ์เชิงระบบและการบูรณาการ การ
พัฒนาท้องถ่ิน  การบริหารการศึกษาท้องถ่ิน  ความเคลื่อนไหว  ความเปลี่ยนแปลง  และกรณีศึกษา 
 
9014408  การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
   Local Infrastructure Management 

การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย 
การจัดการถนน  ทางเดินเท้า  ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา  โทรศัพท์สาธารณะ รวมท้ังพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี



เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถ่ิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

9014409  การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
   Local Public Health Administration 

หลักการและแนวคิดการสาธารณสุขท้องถ่ิน ระบบสาธารณสุขท้องถ่ิน การวิเคราะห์
และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถ่ิน  การบริหารงานสาธารณสุขท้องถ่ินเชิงกลยุทธ์  การประเมิน
โครงการสาธารณสุขท้องถ่ิน  การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ค) 
9014410  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น                 3(3-0-6) 
   Local Natural Resources and Environment Management 

องค์ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถ่ิน สถานการณ์ สถานภาพ
และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน  การศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถ่ิน  การ
ประเมินสถานภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดใช้ประโยชน์  การจัดการอนุรักษ์และการจัดการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
9014411  การบริหารเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท้องถิ่น                3(3-0-6) 
   Local Tourism Development Administration 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการท่องเท่ียว  นโยบาย  สถานการณ์และสถานภาพการ
ท่องเท่ียวไทย การศึกษาและการวิเคราะห์พ้ืนท่ีท้องถ่ินเชิงการท่องเท่ียว  การวางแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวท้องถ่ิน  กลยุทธ์และกลวิธีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในท้องถ่ินเชิงเศรษฐกิจและเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท้องถ่ิน 
 
9015912        การสัมมนาการปกครองท้องถิ่น                                                 3(2-2-5)              
                   Seminar in Local Government 
                   สัมมนาสภาพต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงานในส่วนท้องถ่ิน
อันมีผลกระทบต่อชุมชนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบ
เชิงวิเคราะห์ความแตกต่างกันไป กรณีศึกษาท้องถ่ินตัวอย่างท่ีสําคัญเพ่ือรับรู้สภาพปัญหา และแสวงหา
แนวทางในการนําวิธีการแก้ไขไปใช้เพ่ือการพัฒนาส่วนท้องถ่ิน 
 
กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป-ค) 

2562501        กฎหมายปกครอง                                                                  3(3-0-6)              
           Administrative Law 

ประวัติแนวความคิดและลักษณะท่ัวไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง  ท่ีมา
ของกฎหมายปกครอง   การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง   การจัดระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ระบบราชการไทย   ความเก่ียวพันระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย  การควบคุม
ฝ่ายปกครอง  ศาลปกครองคดีปกครอง   และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบับ



ปัจจุบัน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป-ค) 
2562307  กฎหมายอาญา 1                               3(3-0-6) 

Criminal Law 1 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-106) ว่า
ด้วยบทนิยาม การใช้กฎหมาย โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา ตัวการ ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน อายุความ ความผิดหลายบท โดยการวเิคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 

2562308 กฎหมายอาญา 2                                                 3(3-0-6)                                                                 
Criminal Law 2 
หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 

107-287 โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
 

2563425 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                                     3(3-0-6) 
Law of Criminal Procedure 1 
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับนิยาม หลักท่ัวไป อํานาจสอบสวน คดีแพ่ง

เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ ภาค 2 โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎี และคําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังหลักการท่ีมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

2563426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                     3(3-0-6) 
Law of Criminal Procedure 2 
กระบวนการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาล

ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และ ภาค4 โดยการวิเคราะห์ตามหลัก
กฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวข้อง 
2563505        กฎหมายลักษณะพยาน                                                           3(3-0-6)                                                 
                    Law of Evidence          

  ลักษณะกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล  ท้ังคดีแพ่ง  และคดีอาญา  หลักใน
การรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน  รวมท้ังหลักเรื่องพยานบอกเล่า  และพยานความเป็น ข้อท่ีสําคัญรู้
เอง  ข้อสันนิษฐาน   และหน้าท่ีนําสืบ   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 และลักษณะ  
5  และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค 6 

 
 
 
 
 



 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
9013501 อาชญาวิทยา                                  3(3-0-6) 

Criminology 
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาชญา การบูรณาการจากทฤษฎีเชิงสหวิทยาการ ทฤษฎี

อาชญาวิทยา วิวัฒนาการ การค้นคว้าวิจัยทางด้านอาชญาวิทยา สาเหตุและพฤติกรรมของอาชญากร 
ความเก่ียวข้องของอาชญาวิทยากับศาสตร์อ่ืน ๆ การนําทฤษฎีอาชญาวิทยาไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม การนําทฤษฎีอาชญาวิทยาไปประยุกต์ในการศึกษาวิจัยทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 

 
9013502 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา                                      3(3-0-6) 

Criminal Justice Administration 
กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนอาชญากรรม การจับกุมผู้ต้องสงสัย การพิจารณาคดี 

การตัดสินลงโทษ การปล่อยตัวจากท่ีควบคุมและการเพิกถอนคุมประพฤติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน สภานิติบัญญัติ ศาล ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งข้อหาในคดี การพบว่าผู้ต้องหากระทําผิดจริง
และการตัดสินคดี หน้าท่ีของพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาเก่ียวกับการตัดสินคดีของ
ศาล 

 
9014503 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ                    3(3-0-6) 

Comparative Criminal Justice Administration 
การบริหารงานยุติธรรมในบริบทของนานาอารยประเทศ เปรียบเทียบการบริหารงาน

ยุติธรรมของไทยกับอารยประเทศบางประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย 
 

9015904 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม                                                  3(2-2-5)                   
         Seminar in Justice Administration 
   จัดสัมมนาเก่ียวกับการบริหารงานยุติธรรม โดยนําประเด็นท่ีน่าสนใจมาจัดอภิปราย 
ทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
9013601 นวัตกรรมทางการจัดการ                               3(3-0-6) 

Management Innovation  
  ความหมายของนวัตกรรม  ความจําเป็นของนวัตกรรมต่อการจัดการ แนวคิดและ
หลักการของนวัตกรรมในองค์การ  การแสวงหาและทดลองใช้นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน ภายใต้ลักษณะและ
พัฒนาการขององค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ  เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทและเพ่ือนําไปสู่ความเป็นเลิศขององค์การ     
                     
 



9013602 การจัดการคุณภาพ                                                                3(3-0-6)        
           Quality Management 

การจัดการด้านคุณภาพในองค์การ การประกันคุณภาพหรือการจัดการคุณภาพท้ัง
องค์กร ศึกษาถึงการใช้แนวคิดในการจัดการด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงรู้วิธีการใช้เครื่องมือ
การจัดการคุณภาพ 

 
9013603        การจัดการเรียนรู้ในองค์การ                              3(3-0-6) 

Organizational Learning Management 
ความหมายของการเรียนรู้ การจัดการการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้าง

บรรยากาศภายในองค์การเพ่ือเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ การบริหารจัดการเชิงระบบเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการแสวงหาและใฝ่เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่งสําคัญใน
องค์การ การกําหนดเส้นทางการพัฒนาตนเองและบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชา 

 
9013604 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน                              3(3-0-6) 

Public and Private Sector Relations 
ความหมาย หลักการแนวคิดทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ในการบริหารงานระหว่างองค์การ

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยทําความเข้าใจกับนโยบาย กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติ การบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ เทคนิคในการสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจและการต่อรองระหว่างหน่วยงาน 
รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
9014605 การวิเคราะห์การแข่งขันและพลวัตองค์การ                              3(3-0-6) 

Organizational Competition and Dynamic Analysis 
แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะการแข่งขันและ

สภาพแวดล้อมองค์การท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
องค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจในสภาวะการแข่งขันและการสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลงขององค์การ 
การนําข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสู่การวางแผน การกําหนด กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแข่งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
9014606 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง                              3(3-0-6) 

Negotiation and Conflict Management 
แนวคิด ทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ความต้องการ การเจรจาเพ่ือหวังผล 

ทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง  สาเหตุของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐ  เอกชน และประชาชนในสังคมไทย กระบวนการของการจัดการความขัดแย้ง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดการความขัดแย้ง ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง  กติกา  กลไกและ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง  การแก้ไขความขัดแย้ง โดยเน้นการศึกษาความขัดแย้งในระบบราชการ
ไทย และสังคมไทย ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งในต่างประเทศ 



 
9014607 การจัดการสมัยใหม่สําหรับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน            3(3-0-6) 

Modern Management for Public and Private Organizations  
แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนว

ใหม่ การปฏิรูประบบราชการ และการนําเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ รวมท้ัง
แนวโน้มของรูปแบบและการจัดการในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน  

 
9014608 ธุรกิจการเมืองและการบริหารจัดการ                            3(3-0-6) 

Politics, Business and Management 
               ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและการเมือง เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
การเมืองในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และประเทศกําลังพัฒนา  รวมถึงประเทศไทย  ผลกระทบในเชิงลบ
และเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมือง  แนวคิดและความจําเป็นในการนําระบบบริหาร
จัดการทีดีมาใช้ในภาคธุรกิจ  ความสําเร็จและความล้มเหลวในการนําแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีมาใช้  
การแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
9015909 สัมมนาการจัดการภาครัฐและเอกชน                                            3 (2-2-5)                   
        Seminar in Public and Private Management 
   จัดสัมมนาเก่ียวกับการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยนําประเด็นท่ีน่าสนใจมาจัด
อภิปรายทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 

9013701 กระบวนการนโยบายสาธารณะ                               3(3-0-6) 
Public Policy Process 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่การก่อตัวของนโยบาย 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย รวมถึงผลสะท้อนกลับของนโยบายท่ีมีผลต่อการ
ปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพ 

 
9013702 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายต่างประเทศ                            3(3-0-6) 

Theories and Approaches to Foreign Policy 
ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องนโยบายต่างประเทศ ทฤษฎี อํานาจ ทฤษฎีระบบ แนวคิดว่าด้วย

บูรณาการและความขัดแย้ง มโนทัศน์ว่าด้วยพฤติกรรมในนโยบายต่างประเทศ การวิเคราะห์การเมือง
ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

 
 
 



9013703 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ                   3(3-0-6) 
  Project Analysis and Management  

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย   แผนและโครงการ   วงจรโครงการ   วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   แนวคิดในการบริหารโครงการ   กระบวนการ
บริหารโครงการ   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ   โครงการสาธารณะภายใต้บริบทของ
สังคมไทย 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 

9013704 การประเมินผลโครงการ                        3(3-0-6)           
 Project Evaluation 

หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษา
การกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน 
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบัน  ในการประเมินผลโครงการพัฒนาของ
องค์การในส่วนท้องถ่ิน 

 

9013705 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ                            3(3-0-6) 
  Project Workshop Management  
  การจัดการนโยบายในเชิงบูรณาการ เริ่มตั้งแต่วางแผนโครงการ  การวิเคราะห์โครงการ 
การอนุมัติโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ และการปรับปรุงและแก้ไขโครงการ 
ศึกษาในเชิงกรณีศึกษา การจําลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมุติหรือการลงมือปฏิบัติงานจริง 
 
9013706 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย                              3(3-0-6) 
                     Public Policy in Thailand  
  พัฒนาการ กระบวนการกําหนด การก่อตัว การอนุมัตินโยบายและการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของไทยในมิติด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังศึกษา
วิเคราะห์นโยบายรายสาขา 
 
9014707 กลุ่มผลประโยชน์กับนโยบายสาธารณะ                        3(3-0-6) 

Interest Groups and Public Policy 
  ทฤษฎีเก่ียวกับกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ วิธีการ
รวมกลุ่มท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบอํานาจในการต่อรอง วิธีการผลักดันนโยบายของ
กลุ่ม ช่องทางท่ีรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวในการผลักดันความต้องการของกลุ่มไปสู่การกําหนด
นโยบายสาธารณะ 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
9014708 นโยบายการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน                            3(3-0-6)
  Disaster and Emergency Policies 

พ้ืนฐานของการบริหารจัดการขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานตอบรับต่อภาวะท่ีเร่งด่วน 
การจัดการภายในองค์กรในภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉิน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภัยพิบัติแต่ละชนิด ตลอดจนการดําเนินงานการบริหารและการจัดการขององค์การภาครัฐ
และภาคท่ีเก่ียวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย ปัจจัยท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะท่ีแปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีกระบวนการตัดสินใจท่ี
ถูกต้องมากข้ึน โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาในการบริหารการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการนําหลักการ
ไปใช้อย่างแท้จริง  

 
9014709 นโยบายและการจัดการขนส่ง                               3(3-0-6) 

Transportation Policies and Management 
  ความรู้พ้ืนฐานของระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือนําไปกําหนดนโยบาย
สาธารณะและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาการบริหารระบบขนส่งทุกประเภท การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทางอากาศ และ การขนส่งหลายรูปแบบ ซ่ึงศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิง
บทบาทระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างประเทศ และองค์กรระดับสากล 
 
9015910 สัมมนานโยบายสาธารณะ                                         3(2-2-5) 

Seminar in Public Policy 
จัดสัมมนาเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ โดยนําประเด็นท่ีน่าสนใจมาจัดอภิปรายทาง

วิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
(3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
     ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ค) 
9015801        การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                         2(90)       
                    Pre-practicum in Public Administration 
                    จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริงรวมท้ังการทบทวนความรู้ในการนําไปประยุกต์กับการฝึกปฏิบัติงาน 
 
9015802        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                                5(450)             
                   Professional Internship in Public Administration 
                    ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยเน้น



การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ ตลอดจนวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การ
บริหารงานในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม 
การสร้างทีม การประเมินผล    โดยให้มีการจัดทํารายงานในลักษณะสารนิพนธ์ท่ีเป็นศึกษา การ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิบัติงานจริง 
 

 ข. แผนสหกิจศึกษา 
     รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                               น(ท-ป-ค) 
    9015811           การเตรียมสหกิจศึกษา                                                          1(45)        
                          Pre - cooperative Education 
           เตรียมฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ กับการ  ปฏิบัติงานจริง
ท้ังในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงาน การบริหารงานคลังและงบประมาณ   รวมทั้งการพัฒนา
บุคลิกภาพและเจตคติ ท่ี เหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
    9015812           สหกิจศึกษา                                                                       6(540)              
                         Cooperative  Education 
                          จัดให้นักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารงาน การบริหารงานคลังและงบประมาณ โดยให้มีการจัดทํารายงานท่ีเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับการปฏิบัติงานจริง 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 


