หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันรัชต์ภาคย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ.
Bachelor of Public Administration
B.P.A.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

132

หน่วยกิต

33
6
12
9
6
93
42
51
6
132

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข้อแนะนา
การศึ ก ษาวิ ช าเลื อ กที่ เน้ น ศึ ก ษาด้ านใดด้ านหนึ่ งจะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษา มี
ความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น แต่ท้ังนี้ นักศึกษา สามารถเลือกเรียนคละกันไปจนครบจานวนหน่วยกิตที่
กาหนด
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ตามกลุ่ม
วิชา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BC 101
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer)
MATH 101 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน
(Fundamental Mathematics)
SC 101
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Fundamental Environmental Science)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
(โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้)
รหัสวิชา
CHIN 201
CHIN 202
ENGL 101
ENGL 102

ENGL 201

จานวน

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

จานวน 12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication I)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
(Chinese for Communication II)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น
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6 หน่วยกิต

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

3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
ENGL 202

THAI 101
VI 301

ชื่อวิชา
การเขียนภาษาอังกฤษ
(English Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น
การใช้ภาษาไทย
(Thai Usage)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
รหัสวิชา
AYUR 201
EDUC 101
ECON 210
HORA 201
LAW 101
SOC 100
SOC 102
SOC 112
SOC 120

ชื่อวิชา
อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
(Ayur-Veda and Herbal Medicine)
พื้นฐานทางการศึกษา
(Fundamental Knowledge of Education)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์
(Astrology Jyotish and Its Applications)
กฎหมายเบื้องต้น
(Introduction to General Law)
ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
(Arts of Creative Intelligence)
เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
สังคมกับการเป็นผู้นา
(Society and Leadership)
อารยธรรมโลก
(World Civilizations)
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หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จานวน 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
SOC 121
SOC 145
SOC 245
SOC 250
SOC 255
PC 101

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Study)
ธุรกิจกับสังคม
(Business and Society)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
จริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics)
จิตวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Psychology)

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
รหัสวิชา
ANTH 111
ANTH 112
AE 201
CPM 201
CPM 202
HE 101
HE 102

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จานวน 6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
(Foundation of Thai Culture)
วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Culture)
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
(Aesthetics for Life)
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
(Creating Perfect Man I)
การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2
(Creating Perfect Man II)
สุขศาสตร์ศกึ ษา
(Health Education)
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
(Exercise for Health)
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หน่วยกิต
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-2-6)
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รหัสวิชา
HE 201
PHIL 112
PHIL 113
PHIL 114
PHIL 115
RC 201
RC 330
TK 101
TK 102

ชื่อวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
(Population Quality Development)
ความรู้พ้นื ฐานทางศาสนา
(Fundamental Knowledge of Religion)
จริยศาสตร์
(Ethics)
ปรัชญาอินเดีย
(Indian Philosophy)
วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม : รามายณะ
(Moral Literature : Ramayana)
การพัฒนาจิต
(Spiritual Development )
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
(Development of the Full Potential of Learning)
ความรู้บริบูรณ์ 1
(Total Knowledge I)
ความรู้บริบูรณ์ 2
(Total Knowledge II)
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หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 42 หน่วยกิต
มี 14 รายวิชา ให้เรียนทุกรายวิชา
รหัสวิชา
PA 101
PA 102
PA 103
PA 104
PA 201
PA 202
PA 203
PA 204
PA 205
PA 206
PA 207
PA 301
PA 401

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
(Introduction to Political Science)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Introduction to Public Administration)
การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
(Constitution and Political Institutions)
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(Public Policy and Planning)
กฎหมายปกครอง
(Administrative Law)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(International Relations)
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
พฤติกรรมองค์การ
(Organization Behavior)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
(Comparative Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
PA 402

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 51 หน่วยกิต
มีจานวน 66 รายวิชา ให้เลือกเรียน จานวน 17 รายวิชา โดยนักศึกษาจะเลือกเรียนมุ่งเน้นที่
จะศึกษาหรือเลือกเรียนคละกันไปจนครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนดก็ได้
รหัสวิชา
PAG 301
PAG 302
PAG 303
PAG 304
PAG 305
PAG 306
PAG 307
PAG 308
PAG 309
PAG 401
PAG 402

ชื่อวิชา
การปกครองส่วนกลาง
(Central Government)
การปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(Regional and Local Government)
การบริหารนครหลวง
(Metropolitan Administration)
การบริหารความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตย
(Conflicts Management in Democratic Society)
การพัฒนาชุมชน
(Community Development)
จิตวิทยาการเมือง
(Political Psychology)
ภาวะผู้นา
(Leadership)
ทฤษฎี และปรัชญาทางการเมือง
(Political Theory and Philosophy)
การเมืองว่าด้วยกระบวนการเลือกตั้ง
(Politics of Electoral Process)
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
(Political Parties and Interest Groups)
การเมืองท้องถิ่น
(Local Politics)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
PAG 403
PAG 404
PAG 405
PAG 406
PAH 301
PAH 302
PAH 303
PAH 304
PAH 305
PAH 306
PAH 307
PAH 308
PAH 309
PAH 401
PAH 402

ชื่อวิชา
มติมหาชนกับประเด็นทางการเมือง
(Public Opinions and Political Issues)
สังคมโลกาภิวัตน์
(Globalized Society)
การพัฒนาทางการเมือง
(Political Development)
ปัญหาเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐ
(Special Topics in Public Administration)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Planning)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)
การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
(Human Resource Evaluation in the Organization)
การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
(Wage and Compensation Administration)
การสรรหาและการคัดเลือก
(Recruitment and Selection)
การบริหารงานสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล
(Welfare and Fringe Benefits Administration)
การสื่อสารภายในองค์การ
(Intra-Organization Communication)
การวิเคราะห์องค์การ
(Organization Analysis)
เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
(Modern Administration Techniques)
การฝึกอบรมและการพัฒนา
(Training and Development)
การประกันสังคม
(Social Insurance)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
PAH 403
PAH 404
PAH 405
PAH 406
PAP 301
PAP 302
PAP 303
PAP 304
PAP 305
PAP 306
PAP 307
PAP 308
PAP 309
PAP 401
PAP 402

ชื่อวิชา
การบริหารสานักงาน
(Office Management)
การบริหารพัสดุ
(Supply Management)
การวางแผนและควบคุมการบริหาร
(Management Planning and Control)
สหภาพแรงงาน
(Labour Unions)
นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดแลกระบวนการ
(Public Policy :Concept and Process)
การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy Formulation and Analysis)
กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
(Thai Public Policy Process)
การนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation)
การบริหารโครงการภาครัฐ
(Project Management in the Public Sector)
การประเมินโครงการ
(Project Evaluation)
การบริหารการพัฒนา
(Development Administration)
เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารสาธารณะ
(Quantitative Techniques in Public Administration)
การคลังสาธารณะและงบประมาณ
(Public Finance and Budgeting)
การวางแผนในภาครัฐ
(Planning in the Public Sector)
การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning and Management)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
PAP 403
PAP 404
PAP 405
PAP 406
PAL 301
PAL 302
PAL 303

PAL 304

PAL 305
PAL 306
PAL 307
PAL 308
PAL 309
PAL 401

ชื่อวิชา
การบริหารสิ่งแวดล้อม
(Environmental Administration)
แรงงานสัมพันธ์
(Labour Relations)
นโยบายและการบริหารภาษีอากร
(Taxation Policy and Administration)
ปัญหาเฉพาะทางนโยบายและการบริหารโครงการ
(Special Topics in Policy and Project Management)
การกระจายอานาจกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(Decentralization and Local Government)
กฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นไทย
(Thai Local Administrative Law)
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาสังคมขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(Strategic and Social Development for Local Government)
การพัฒนาระบบบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(Development of Administrative Systems for Local
Government)
การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Strategic
Management for Local Development)
กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
(Public Budgetary Management Process)
การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
(Local Plan Development Administration)
การบริหารสานักงานเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
(Office Administration for Local Government)
การสร้างขีดสมรรถนะสาหรับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น
(Capacities Building for Local Administration)
ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกครองส่วนท้องถิ่น
(Good Governance and Best Practices for Local
Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
PAL 402
PAL 403

PAL 404
PAL 405
PAL 406
PAL 407
PAL 408
PAL 409
PAL 410
PAL 411
PAL 412

ชื่อวิชา
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
(Planning and Development for Local Resources)
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(Natural Resources and Environment for Local Government)
การจัดการคุณภาพโดยรวมในการบริหารงานท้องถิ่น
(Total Quality Management for Local Administration)
การบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น(Conference
Administration for Local Legislative Council)
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(Leadership for Local Development)
การวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองและชุมชน
(Urban Planning and Development of Community)
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
(Economy of Local Community)
เศรษฐศาสตร์ชนบท
(Rural Economics)
เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดาริ
(Socio-Economics in accordance with Royal Initiatives)
การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Comparative Local Administration)
ประเด็นปัญหาพิเศษในการบริหารงานท้องถิ่น
(Special Issues in Local Administration)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาของสาขาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่
เปิ ด สอนในสถาบั น รั ชต์ ภ าคย์ ห รือ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาและหัวหน้าสาขา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาปกติ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
XX xxx
XX xxx
XX xxx
PA 101

ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3
15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
XX xxx
XX xxx
XX xxx
PA 102
PA 103

ชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
การเมืองการปกครองของไทย
รวม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
XX xxx
กลุ่มวิชาภาษา
XX xxx
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
PA 104
หลักการปกครองท้องถิ่น
PA 201
รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง การเมือง
PA 202
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
XX xxx
กลุ่มวิชาเอกเลือก

ชื่อรายวิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15

หน่วยกิต
18
18

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PA 206
องค์การและการจัดการ
PA 207
พฤติกรรมองค์การ
PA 301
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
XX xxx
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
XX xxx
กลุ่มวิชาเอกเลือก

ชื่อรายวิชา
รวม
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3
3
3
9
18

หน่วยกิต
18
18
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PA 206
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
XX xxx
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
PA 402
ระเบียบวิธีวิจัย
XX xxx
กลุ่มวิชาเอกเลือก
XX xxx
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อรายวิชา

รวม

หน่วยกิต
3
15
18

หน่วยกิต
3
9
6
18

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
A B C D – XX วิชา XXXXXXXXX
3 (3-0-0) หน่วยกิต
ABCD
เป็นภาษาโรมันมีความหมายดังนี้
MATH, BC, SC
หมายถึ ง วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในกลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
CHIN, ENGL, THAI, VI
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
AYUR, EDUC, ECON, HORA, หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์
LAW, SOC, PC
ANTH, AE, CPM, PHIL, HE,
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์
TK, RC
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หลักเกณฑ์การใช้รหัสกากับหมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้รหัสกากับหมวดวิชาเฉพาะด้าน โดยใช้อักษรย่อ PA ตามหลังด้วยตัวอักษร
ย่อวิชาเลือกในด้านต่าง ๆ และใช้รหัสตัวเลข 3 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้
PA X X X ตัวเลขมีความหมายดังนี้
เลขหลักสิบและหลักหน่วย
หมายถึง ลาดับวิชาที่ต่อเนื่องกัน
เลขหลักร้อย
หมายถึง ชั้นปีการศึกษา
อักษรย่อวิชาเลือกที่ม่งุ เน้นที่จะศึกษา
ในส่ ว นตั ว อั ก ษรย่ อ หลั ง อั ก ษรย่ อ PA ซึ่ งเป็ น รหั ส วิ ช าเลื อ กที่ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษา โดยใช้
รหัสตัวอักษรกากับดังนี้
มุ่งเน้นศึกษาการบริหารการปกครอง
มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มุ่งเน้นศึกษานโยบายสาธารณะ
มุ่งเน้นศึกษาการบริหารงานท้องถิ่น

ใช้รหัสอักษรย่อ
ใช้รหัสอักษรย่อ
ใช้รหัสอักษรย่อ
ใช้รหัสอักษรย่อ

G
H
P
L

ความหมายของตัวเลขในวงเล็บที่อยู่หลังตัวเลขจานวนหน่วยกิต
3 (3 – 0 – 6)

จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ 0 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
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คาบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จานวน 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จานวน 33 หน่วยกิต

จานวน 6 หน่วยกิต

BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Computer)
วิวัฒ นาการเทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ส่ วนประกอบของคอมพิ วเตอร์ และหน้ าที่
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ง านคอมพิ ว เตอร์ หลั ก การท างานของระบบปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word MS, Excel MS, Power Point
MATH 101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
ทฤษฎี เซต ตรรกศาสตร์ หลั ก เกณฑ์ ท างตรรกศาสตร์ที่ ใช้ ในการพิ สู จ น์ ระบบ
จานวนจริง สมการ อสมการ การแก้สมการและอสมการ เมตริกและดีเทอร์มิแนนต์
SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Fundamental Environmental Science)
ความรู้ พื้ นฐานทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสมดุ ล ธรรมชาติ โ ลก ระบบนิ เ วศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพดี

3.1.5.2 กลุ่มวิชาภาษา

จานวน 12 หน่วยกิต

CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
(Chinese for Communication I)
ฝึก ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ านจากค าโดด วลี และประโยคสั้ น ๆ ให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะวิธีการเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน
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CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
(Chinese for Communication II)
เพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการฟัง การพูด คาศัพท์ วลี สานวน และประโยค
การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรือหน้าที่การงาน ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้
ในวงการธุรกิจ
ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English I)
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัย
การศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วย
ให้สามารถใช้ภาษาทางด้านการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ
โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วย
ให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ในด้านการสื่อสารในชีวิตประจาวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษ
ชั้นสูง
ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น
กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการ
หาความหมายของศั พ ท์ ความเข้าใจประโยคซับ ซ้ อน การอ่ านจั บ ใจความความส าคั ญ การหา
ใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง
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ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น
ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
ฝึ ก การรวมประโยค ศึ ก ษาหลั ก การและฝึก ฝนการเขีย นสรุป ความ การเขีย นย่ อหน้ า การเขีย น
เรียงความ การเขียนจดหมายและการเขียนรายงาน
VI 301

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ การ
อ่าน ฝึกข้อความสั้น ๆ สามารถสรุป และตอบคาถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
THAI 101

การใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
(Thai Usage )
ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่าน
จะเป็นการจับใจความสาคัญและการแสดงความคิดเห็น สาหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง
ด้วยด้านการเขียนจะเน้นการใช้ภาษา การเขียนย่อหน้า สานวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บ
และบั นทึ ก ข้อมูล ด้ านการพู ด จะเน้ นการสนทนา การสั ม ภาษณ์ การเล่ าเรื่อง การประชุม ทั้ งนี้
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ ความคิดอย่างมีขั้นตอนและสมเหตุสมผล
3.1.5.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

จานวน 9 หน่วยกิต

AYUR 201

อายุรเวทและการใช้สมุนไพร
3 (2-2-5)
(Ayur-Veda and Herbal Medicine)
ความรู้เกี่ยวกั บการรัก ษาสุ ขภาพให้ ส มบู รณ์ และรู้จักสภาพร่างกายของแต่ล ะ
บุคคล ธาตุ 5 ชนิด การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตาม
ลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างอายุรเวชและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพร
ประเภทต่างๆ รู้วิธีนามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
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EDUC 101

พื้นฐานทางการศึกษา
3 (3-0-6)
(Fundamental of Education)
ปัจจัยทางการศึกษาในแง่มุมของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรียนรู้
ความสาคัญของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่มีต่อผู้เรียน วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรีย นรู้ หลัก
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Economics)
หลักทั่ วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปั ญ หาฟื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
ปัจจัยกาหนดอุปสงค์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี การผลิตลักษณะของตลาดแบบต่างๆ
การกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขปตลอดจนนโยบายการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ
HORA 201

โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์
3 (2-2-5)
(Astrology Jyotish and Its Applications)
โหราศาสตร์ โครงสร้างของจักรวาล การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่
จักรราศี การคานวณตาแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบ้าน การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการคานวณ การตีความหมายจากสถิติที่ได้ การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อ
ชีวิตประจาวันด้วยหลักคณิตศาสตร์และตรรกะ รวมทั้งการฝึกพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง
LAW 101

กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to General Law)
ที่ ม าของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตี ค วามกฎหมาย การอุ ด ช่ อ ง
กฎหมาย การยกเลิก กฎหมาย บุ ค คลตามสิท ธิ ลัก ษณะของนิ ติก รรม หลั กเกณฑ์ ลัก ษณะของ
สัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้และละเมิด
SOC 100

ศิลปแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
(Arts of Creative Intelligence)
แนะนาและสืบค้นคุณสมบัติต่าง ๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์ หรือกฎธรรมชาติ
ทั้งหลายที่สร้าง ค้าจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นใน
ชีวิตของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาพัฒนาจิตสานึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็น
เทิ้ ล เมดิ เทชั่ น ) เป็ น ประจ าวั น วั น ละ 2 ครั้ ง นั ก ศึ ก ษายั ง เรี ย นรู้ เกี่ ย วภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี้ ว่ า มี
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ความสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การแสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ตนศึกษาอยู่
SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
(Sufficiency Economy)
ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสาหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตน
และส่วนรวม
SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นา
3 (3-0-6)
(Society and Leadership)
สังคมและการเป็ นผู้ นาชุมชนที่ ดี การแสดงออกของผู้ นาทั้ งทางค าพู ด และการ
กระทา การทดลองทฤษฎีเบื้องต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความกลมกลืนในชุมชนและ
การพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณ์ของการเป็นผู้นาที่ดีโดยยึด
หลักคุณภาพจริยธรรม
SOC 120

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(World Civilizations)
วิวัฒนาการของอารยธรรมที่สาคัญของโลก ตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยใหม่ มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก
SOC 121

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
(ASEAN Study)
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความ
มั่ น คง บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น บทบาทของประชาคม
อาเซียนที่มีต่อโลกทั้งทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สังคม
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SOC 145

ธุรกิจกับสังคม
3 (3-0-6)
(Business and Society)
การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญ ชี การพัฒ นาบุคลากร
กฎหมาย และสภาพแวดล้ อ มของสั ง คมและธุ ร กิ จ ในเมื อ งไทย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
ความสามารถในการจัดการ
SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
(Personality Development)
ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลิ ก ภาพกั บ วั ฒ นธรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษ ย์ เช่ น การศึ ก ษา
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ และการปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม การพั ฒ นาระดั บ พื้ น ฐานของ
บุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการทางาน รวมถึงการอยู่
ร่วมกับ ผู้อื่น ศึ ก ษาถึ งหลั ก การ และตัวแปรที่ มีผ ลต่ อการเป็ นผู้นา และผู้ตามที่ ดี ความมี มนุษ ย
สัมพันธ์ มารยาทในสังคมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
SOC 250

มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
(Man and Society)
ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์
สั ง คม และสิ่ งแวดล้ อ ม องค์ ป ระกอบ โครงสร้ า งของสั ง คม และกระบวนการทางสั งคม การ
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ พิจารณาปัญหาสาคัญต่าง ๆ
ของสังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีสร้างสังคมในอุดมคติ
SOC 255

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Ethics)
ศึก ษาความรู้เบื้องต้ นเกี่ ย วกั บ จริย ธรรมทางธุรกิ จ จริยธรรมขององค์ก รธุรกิ จ
หลักธรรมในองค์กร อิทธิพลต่อจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ จริยธรรมระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาล
บรรษัทภิบาล อานาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความ
คาดหวังด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
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PC 101

จิตวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Psychology)
กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคิด การจา
การลืม เชาวน์ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.1.5.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

จานวน 6 หน่วยกิต

ANTH 111

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Foundation of Thai Culture)
วิวัฒ นาการของสังคมไทยในด้ านชีวิตการเป็ นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และการ
แสดงออกด้านวัฒนธรรม และศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ ตลอดจนในด้านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์
ANTH 112

วัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
(ASEAN Culture )
ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญ ญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
AE 201

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
(Aesthetics for Life )
แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มี
ต่อการดารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
3 (3-0-6)
(Creating Perfect Man I)
การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่
ควบคุมการทางานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล
การสร้างชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์
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CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3 (3-0-6)
(Creating Perfect Man II)
วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1
พระเวทและวรรคดีพระเวท 40 สาขา เพื่ออธิบายสรีระมนุษย์ที่มาจากโครงร่าง
ของกฎธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติในการสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคล
ของสังคมและของชาติ
HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
(Health Education)
อนามัยส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของ
อุบัติเหตุ วิธีป้องกั นและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างเจตคติให้นักศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจนเกิดเป็นสวัสดินิสัย เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นตามอาการที่ปรากฏ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน
HE 102

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Exercise for Health)
หลักการออกกาลังกาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของ
การออกกาลังกาย การออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย เพศ วัย ความปลอดภัยในการออกกาลังกาย
HE 201

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
3 (3-0-6)
(Population Quality Development)
ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ การเปลี่ ย นแปลงประชากร
ประชากรกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง และดารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างเป็นสุข
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PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา
3 (3-0-6)
(Fundamental Knowledge of Religion)
ปรัชญาเบื้องต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพื้นฐาน
ของศาสนาสาคัญ ของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และ
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า วิเคราะห์ถึงศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมายของ
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ ศึกษาปัจจัยและวิ ธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงสภาวะของผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการนาหลักธรรม คาสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม
PHIL 113

จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
(Ethics)
ความหมายและขอบเขตของจริ ย ศาสตร์ จากแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญา
ตะวันตก และตะวันออกในปัญ หาเรื่องความดี ความชัง คุณ ธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความ
รับผิดชอบ รวมตลอดถึงมาตรฐานในการตัดสินความจริง ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน
PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย
3 (3-0-6)
(Indian Philosophy)
ความหมาย และแหล่ งก าเนิ ด ความรู้อั นลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกั บ จิ ต ส านึ ก แห่ งความเป็ น
มนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาพระเวท อุ ป นิ สั ย และคั ม ภี ร์ ภ ควั ท คี ต าธรรมะ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่เชื่อถือได้อย่างแท้ จริง และการนามาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และการนามาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทางการเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญา
อินเดียต่อสังคมปัจจุบัน
PHIL 115

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ
3 (3-0-6)
(Moral Literature: Ramayana)
เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพื้นฐานของวรรณคดี
ไทย ศึกษาถึงข้อคิด คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เน้นถึงความ
รักหน้าที่ ความมีสัจจะ การเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข การ
มีครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นผู้นาที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข โดยการศึกษาจากพระจริยาวัตรอันงดงามของพระราม และวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ
ให้ดีงาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทั้งปวง
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RC 201

การพัฒนาจิต
3 (1-2-6)
(Spiritual Development)
การฝึ ก จิ ต เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ มี ส มาธิ ดี แ ละเพิ่ ม พู น ความสามารถในการเรี ย นรู้
วิเคราะห์การฝึกจิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพ่ง การกาหนด การไตร่ตรอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้
ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิคคลายความเครียด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย
RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
3 (1-2-6)
(Development of the Full Potential of Learning)
ความรู้ ที่ ส มบู ร ณ์ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ทางานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการ
รั ก ษาสภาวะของการพั ก ที่ ลึ ก ซึ้ งและตื่ น ตั ว ของจิ ต เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาให้ จิ ต และการท างาน
ประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสั่งร่างกายได้ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ
และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับทาให้การคิด การพูด การกระทา สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ
ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในชีวิต ไม่ทาผิดพลาด มีความสุขในการดาเนินชีวิตต่อตนเองและสังคม
TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1
3 (3-0-6)
(Total Knowledge I)
ความรู้ บ ริ บู ร ณ์ แ ละสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้ น พบกฎ
ธรรมชาติท้งั มวลในสรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการนาเอาความรู้บริบูรณ์
ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์ส่ทู ุกๆ ส่วนของข่ายชีวิตมนุษย์
TK 102

ความรู้บริบูรณ์ 2
3 (3-0- 6)
(Total Knowledge II)
วิชาบังคับก่อน : TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1
ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติในระดับที่สูงขึ้น การ
ค้นพบกฎธรรมชาติท้ังมวลในสรีระมนุษย์ การทาความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการนาเอา
ความรู้บริบูรณ์ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์สู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวิตมนุษย์
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1.5.5 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

จานวน 93 หน่วยกิต
จานวน 42 หน่วยกิต

PA 101

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ทฤษฎี ลักษณะ และขอบเขตของรัฐศาสตร์ แนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวกับ
รัฐ สถาบั นทางการเมือง อุดมการณ์ ท างการเมื อง พรรคการเมือง และกลุ่ม ผลประโยชน์ การ
พั ฒ นาทางการเมือง ตลอดจนพฤติกรรมทางการเมือง ความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ และการ
บริหารรัฐกิจ
PA 102

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ความหมาย พั ฒ นาการแนวความคิดและขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ สภาพแวดล้อมการบริหารกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ
การเมืองและการบริหาร กระบวนการบริหาร การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การคลังสาธารณะ
ตลอดจนการบริหารราชการของไทย
PA 103

การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
(Thai Politics and Government)
วิ วั ฒ นาการการเมื อ งการปกครองของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี
รัต นโกสิ น ทร์จ นถึ งปั จ จุ บั น ศึ ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ และโครงสร้างทางการปกครอง พฤติ ก รรมของ
สถาบันการปกครอง สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิติบัญ ญั ติ บริหาร และตุลาการ พรรค
การเมื อง การเลื อกตั้ง การปกครองส่วนกลาง ส่ วนภู มิภาค ส่ วนท้ องถิ่ น ตลอดจนปั ญ หาและ
แนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
PA 104

หลักการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Principles of Local Government)
ทฤษฎี และแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น หลั ก การ รูป แบบการ
ปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น ปัจจัยแวดล้อมทาง
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การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคมที่ มี ผ ลกระทบต่ อการปกครองท้ องถิ่ น ปั ญ หาและแนวทางในการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นในอนาคต
PA 201

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (3-0-6)
(Constitution and Political Institutions)
หลั ก การทั่ ว ไปที่ เป็ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ รู ป แบบและประเภทของ
รัฐธรรมนูญ การ จัดทารัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับอานาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับระบอบ
การปกครองในประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย
PA 202

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
(Public Policy and Planning)
แนวความคิ ด และวิธีก ารในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบายไป
ปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ศึกษาถึ งทฤษฎี
เทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน การบริหารโครงการ การประเมินผลแผนและโครงการ
โดยเน้นถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
PA 203

กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
(Administrative Law)
ความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางการปกครอง
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กิจการทางการปกครองการบริการสาธารณะ การกระทา
การปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการควบคุมฝ่ายปกครอง
PA 204

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Management)
แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการของการบริหารบุคคล นโยบายการบริหารงาน
บุคคล กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดหน่วยงาน การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนอัตรากาลั งคน การคั ด เลื อก การจ่ ายค่าตอบแทน การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน การ
พัฒ นา การทานุบารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเครื่องมื อและเทคนิควิธีการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
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PA 205

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Relations)
แนวความคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิเศรษฐกิจกั บลัทธิทางการเมือง ความหมายนโยบายต่างประเทศ การ
กาหนดนโยบายต่างประเทศ และการดาเนินนโยบายต่างประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจและ
การเมืองโลกใหม่ บทบาทและหน้าที่ขององค์การทางการเมืองและองค์การทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ อาทิ องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations Organization:UNO) องค์ ก ารการค้ าโลก
(World Trade Organization : WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ( International Monetary Fund
: IMF) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD)) หรือธนาคารโลก การรวมกลุ่มทางการเมืองและกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่าง ๆ เป็นต้น
PA 206

องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวความคิด ทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการในการจัดองค์การ และการจัดการ
เช่ น การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด บุ ค คลเข้ าปฏิ บั ติ งาน การวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ การสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การควบคุมและพัฒนาองค์การ เป็นต้น
PA 207

พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
(Organization Behavior)
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ใ นองค์การในลักษณะของปัจเจกบุคคล
กลุ่ม และองค์การ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารและการรวมกลุ่ม การจูงใจ การวินิจฉัยสั่งการ
ภาวะผู้นา การติดต่อ การตัดสินใจ อานาจบารมี อิทธิพ ล ความขัดแย้ง การเมืองในองค์การ
ความเครียด การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ โครงสร้างการบังคับบัญชา
PA 301

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ มาตรฐาน องค์ ป ระกอบและประเภทของระบบ
สารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการระดับ ต่าง ๆ เพื่ อให้ในการวางแผน และการจัดสินใจทางการ
บริหาร
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PA 401

รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Public Administration)
ความหมาย ขอบข่าย ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น วัตถุประสงค์ แนวทางการศึกษา
วิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวความคิดของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ ประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
และเปรียบเทียบระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยกับนานาประเทศ ทั้งที่กาลังพัฒนา
และที่พัฒ นาแล้ว ตลอดจนศึกษาการบริหารงานภาครัฐเปรียบเทียบในอนาคต และปัญ หาของ
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
PA 402

ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
(Research Methodology)
แนวความคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทาวิจัยแบบต่าง ๆ ของการวิจัย
โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กาหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน
ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย ทั้งนี้ จะเน้นทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงปรากฏการณ์ โดย
เน้นการลงมือปฏิบัติงานวิจัย ตามความสนใจของผู้เรียน
3.1.5.6 กลุ่มวิชาเอกเลือก

จานวน 51 หน่วยกิต

PAG 301

การปกครองส่วนกลาง
3 (3-0-6)
(Central Government)
ความหมาย ที่มา จุดมุ่งหมาย รูปแบบและลักษณะของรัฐ แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับราชการบริหารส่วนกลาง ศึกษาระบบการบริหารราชการไทย และ
การปฏิรูปทางการเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ 2475 และการ
จัดระเบียบบริหารราชการ ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
PAG 302

การปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Regional and Local Government)
แนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางการปกครองของไทย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องนโยบายและการประสานการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐกับ
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องค์กรการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ศึกษาการถ่ายโอนอานาจการบริหารรัฐไปสู่
องค์กรการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
PAG 303

การบริหารนครหลวง
3 (3-0-6)
(Metropolitan Administration)
หลักการ และวิธีการปกครอง การบริหารงาน เพื่อความเข้าใจในโครงสร้างของ
นครหลวง และการจัดการ ปัญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น
เศรษฐกิจ การเมืองการศึกษา สังคมและสวัสดิการ รวมถึงเปรียบเทียบนครหลวงของประเทศไทย
กับต่างประเทศ
PAG 304

การบริหารความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
(Conflicts Management in Democratic Society)
ค านิ ย าม วิ วั ฒ นาการ ปรั ช ญา ลั ก ษณะ และสาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง ความ
แตกต่างระหว่างความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการของการบริหารความขัดแย้ง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง โดยเน้นการศึกษาความขัดแย้งใน
ระบบราชการไทย และสัง คมไทย ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งในประเทศที่ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
PAG 305

การพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
(Community Development)
เทคนิค วิธีการ และกระบวนการการวางโครงการพัฒนาชุมชน การยกระดับการ
ครองชีพในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมและริเริ่มองค์ป ระกอบทางสังคมที่เป็นอุปสรรคต่องาน
พัฒนาชุมชนในประเทศไทยและต่างประเทศ เปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาชุมชนในสังคมเผด็จการ
และสังคมประชาธิปไตย
PAG 306

จิตวิทยาการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Psychology)
พฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คลในสั ง คม เช่ น การเลื อ กระบบการเมื อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐบาล รวมถึงศึกษารูปแบบหรือลักษณะของปัญหาระหว่างรัฐกับ
กลุ่มมวลชน จิตวิทยา มวลชน การเจรจาต่อรอง กุศโลบายในการแก้ปัญหา
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PAG 307

ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
(Leadership)
ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศ น์ แนะนาความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นา และการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นา ประเภทและบทบาทของผู้นา ที่มาของอานาจและ
อิ ท ธิ พ ล การประยุ ก ต์ ใช้ ภ าวะผู้ น าและวิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจและการประเมิ น พฤติ
กรรมการบริหารสั่งการ
PAG 308

ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Theory and Philosophy)
กาเนิ ดและวิวัฒ นาการของทฤษฎีก ารเมื องของนักคิดและนักปรัชญาการเมือง
ตะวันตกและตะวันออก โดยเน้นทั้งปรัชญาแนวคิดของนักปรัชญาเมธี และปรัชญาศาสนา ได้แก่ โส
เครติส เพลโต อริสโตเติ้ล มาเคียเวลลี ฮอบส์ ล๊อค รุสโซ มองเตสกิเออ มาร์กซ เลนิน เหมา
เจอตุง มหาตมะ คานธี และปรัชญาศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น
PAG 309

การเมืองว่าด้วยกระบวนการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
(Politics of Electoral Process)
ความเป็นมาของการเลือกตั้งสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยด้านการเลือกตั้ง ไปสู่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษา
กระบวนการเลือกตั้ ง กฎหมายด้ านการเมืองที่ เกี่ ยวข้องกับ การเลื อกตั้ง รวมถึงศึ กษาประเด็ น
ปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการ เลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทย
PAG 401

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
3 (3-0-6)
(Political Parties and Interest Groups)
แนวความคิด ลักษณะและความสาคัญของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง
ต่าง ๆ เช่น พรรคเดียว พรรคครึ่ง หลายพรรค สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจที่สนับสนุนพรรค
การควบคุมภายในพรรค ความสัมพันธ์ของพรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์กับฝ่ายบริหาร
เป็นต้น
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PAG 402

การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Local Politics)
พฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทาง
การเมืองในแง่จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือ ง บทบาทภาวะผู้นาและอุดมการณ์ทาง
การเมือง พฤติกรรมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง และการสื่อสารทางการเมือง
PAG 403

มติมหาชนกับประเด็นทางการเมือง
3 (3-0-6)
(Public Opinions and Political Issues)
แนวความคิดเกี่ยวกับมติมหาชน ความหมายของมติมหาชน มติมหาชนกับระบบ
การปกครอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชน กับการเกิด
และปรับเปลี่ยนมติมหาชน มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย
PAG 404

สังคมโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
(Globalized Society)
โครงสร้างของโลกปัจจุบัน และภูมิหลั งของระบบที่เป็นอยู่ โดยอธิบายการก่อรูป
การขยายตัว หรือการสลายตัวของอารยธรรมที่สาคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานให้
เข้าใจถึ งการก่ อรูป และพั ฒ นาการของระบบการเมื อง และระบบเศรษฐกิจ ที่ เป็ นอยู่ ในปั จ จุบั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประชาธิปไตย ระบบสังคมนิยม ระบบคอมมิวนิสต์ ภูมิหลังและลักษณะ
ทั่วไปของโลกที่สาม ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบที่สังคมโลกได้รับจากกระแสโลกาภิวัตน์
PAG 405

การพัฒนาทางการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Development)
ความรู้ทั่วไปทางการเมือง การปกครองของไทย และบางประเทศในทวีปเอเชีย
เพื่อเปรียบเทียบบางกรณีเฉพาะเรื่อง ศึกษาโครงสร้าง แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองของไทย
เพื่ อ เข้าใจสาเหตุปั ญ หาหรืออุปสรรค ซึ่งทาให้ การเมื องพั ฒ นาหรือเสื่อมลง ศึ กษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครองเพื่อความเข้าใจ
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PAG 406

ปัญหาเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐ
3 (3-0-6)
(Special Topics in Public Administration )
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการเมืองการปกครองและการบริหารงานภาครัฐของ
ไทยในอดี ต เพื่ อเปรีย บเที ย บกั บ การเมื อ งการปกครอง และการบริห ารงานภาครั ฐ ของไทยใน
ปัจจุบัน โดยเน้นในด้านผลกระทบของการบริหารการปกครองต่อสังคมและเศรษฐกิจ
PAH 301

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resources Planning)
แนวความคิด สภาพแวดล้อมของการวางแผนทรัพ ยากรมนุษ ย์ การวางแผน
ทรัพ ยากรมนุษ ย์กั บ การวางแผนกลยุท ธ์ การสารวจและวิเคราะห์ ข้อมูล ทรัพ ยากรมนุษ ย์ การ
พยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การนาแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์งาน
การบริหารการปฏิบั ติงาน การวางแผนค่าตอบแทน การบริหารงานอาชีพ ผลกระทบของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
PAH 302

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resources Development)
แนวคิด ความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการพัฒนา นโยบายของ
รัฐในการพัฒนา กระบวนการในการพัฒนา เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้การหาความจาเป็นในการพัฒนา
และฝึกอบรม การสร้าง และพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการฝึกอบรมและการปฏิบัติตามแผน
การประเมินผล การพัฒนาสายอาชีพ รูปแบบการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PAH 303

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
3 (3-0-6)
(Human Resources Evaluation in the Organization)
ลักษณะบุคคล เพื่อทาการวัด และพิจารณาคุณสมบัติตัวบุคคลดังกล่าว เพื่อสรร
หาและบรรจุให้เหมาะสมกับตาแหน่ง รวมทั้งการกาหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ ได้เหมาะสม
และยุติธรรม
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PAH 304

การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
(Wage and Compensation Administration)
การกาหนดโครงสร้างของค่าตอบแทน ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทน การสารวจโครงสร้างของค่าจ้าง ปัจจัยที่มีต่อการจ่ายค่าจ้าง
และค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมแก่ ค นงาน การวิเคราะห์ งาน การก าหนดค่ าจ้ างมาตรฐานใน การ
ปฏิบัติงาน การตีราคางาน
PAH 305

การสรรหาและการคัดเลือก
3 (3-0-6)
(Recruitment and Selection)
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการวางแผน การสรรหา และการคั ด เลื อ ก
ทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ทรัพยากร
มนุษย์ และความสามารถของทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การวิเคราะห์
วิธีการสรรหาและคัดเลือก วิธีการทดสอบ และเทคนิคการสัมภาษณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการ
สรรหาและคัดเลือก
PAH 306

การบริหารงานสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล
3 (3-0-6)
(Welfare and Fringe Benefits Administration)
ความเป็ น มา แนวคิ ด ลั ก ษณะ ประเภทในการจั ด สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์
เกื้ อกูล อื่น ๆ ให้ พ นักงานขององค์ก ารในสังคมใหม่ ปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีอิท ธิพ ลต่ อองค์การในการ
กาหนดแบบระดับของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ การวางแผนดาเนินงาน การควบคุม
การให้สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลปัญหาต่าง ๆ
PAH 307

การสื่อสารภายในองค์การ
3 (3-0-6)
(Intra-Organization Communication)
การสื่อสารภายในองค์การทุกระดับ ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
การสื่ อสารภายในองค์ก าร บทบาทและความส าคั ญ ของการสื่ อสารในการบริห ารงานภาครัฐ
ปัญหาอุปสรรคของการสื่อสาร วิธีการแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพ ขององค์การ
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PAH 308

การวิเคราะห์องค์การ
3 (3-0-6)
(Organization Analysis)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์การ และพฤติกรรมองค์การ การนาเอาทฤษฎีเหล่านั้น
ไปปฏิบัติ เช่น ทฤษฎีการจัดองค์การ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีสมดุล ภายในองค์การ นอกจากนี้
ยังจะชี้ให้ เห็นถึ งปั ญ หาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบั ติและชี้แนะถึ งวิธีแก้ไข ยกตัวอย่างการปฏิบั ติและ
ปัญหาในระบบราชการไทย
PAH 309

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Administration Techniques)
แนวคิด และเทคนิคในการบริหารที่เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสม
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงาน การปรับรื้อ ระบบขององค์การ (Re-engineering) เทคนิค
5 ส. การควบคุ มคุ ณ ภาพ (Quality Control) การประกั น คุ ณ ภาพ (Quality Assurance) ระบบการ
แก้ปัญหา (Problem Solving) ระบบ ISO (International Standard Organization) ระบบ TQM (Total
Quality Management) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นต้น
PAH 401

การฝึกอบรมและการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Training and Development)
บทบาท หน้าที่ ความหมาย ความสาคัญของการฝึกอบรม และการพัฒนาศึกษา
ความแตกต่ า งระหว่ า งการฝึ ก อบรมและการพั ฒ นา การวิ เคราะห์ เพื่ อ หาความจ าเป็ น ในการ
ฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม
การประเมินผลการฝึกอบรมและการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการบริหารการฝึกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PAH 402

การประกันสังคม
3 (3-0-6)
(Social Insurance)
ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของการประกันสังคม หลักและข้อกาหนดของการ
ประกันสังคม ประโยชน์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ข้อกาหนดความคุ้มครองและการชดใช้ตาม
ข้อกาหนดและศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของการประกันสังคมที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ
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PAH 403

การบริหารสานักงาน
3 (3-0-6)
(Office Management)
แนวความคิ ด และหลั ก การใหม่ ๆ ในการจั ด ตั้ ง บริห าร และควบคุ ม ส านั ก งาน
ลักษณะประเภทของสานักงาน ระเบียบวิธีการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ การออกแบบและ
การควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน ตลอดจนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายของสานักงาน
PAH 404

การบริหารพัสดุ
3 (3-0-6)
(Supply Management)
หน้าที่ความรับผิดชอบของการบริห ารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุ
การก าหนดความต้ องการ การจัด หา การเก็ บ รัก ษาพั ส ดุ ระบบการบั ญ ชี คุ ม พั ส ดุ การควบคุ ม
คนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกากับพัสดุ การแจกจ่าย การบารุงรักษา การจาหน่าย และหน่วยงานที่
ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
PAH 405

การวางแผนและควบคุมการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Planning and Control)
แนวคิดเรื่องวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์แนวทางในการตัดสินใจ การกาหนดแผนการดาเนินงาน การประเมินผลการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผล และการควบคุม เช่น การสร้าง
ระบบข่ายงาน
PAH 406

สหภาพแรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Unions)
ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน ประเภทของ
สหภาพแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการ
สหภาพแรงงานของประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้ว การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน
เปรีย บเที ย บประเด็ น ส าคั ญ ต่ าง ๆ ระหว่ างการด าเนิ น งานของสหภาพแรงงานของไทยกั บ ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว
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PAP 301

นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดและกระบวนการ
3 (3-0-6)
(Public Policy : Concept and Process)
แนวความคิ ด ทฤษฎี กระบวนการ และหลั ก การเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วกั บ นโยบาย
สาธารณะ โดยเน้ น ถึ งความเป็ น สั งคมศาสตร์ในแง่ข องการประยุ ก ต์ น โยบายสาธารณะ ศึ ก ษา
อิ ท ธิ พ ลของภาวะแวดล้ อ ม ทั้ งในแง่ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม รวมถึ งผลกระทบนโยบาย
สาธารณะ
PAP 302

การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
(Public Policy Formulation and Analysis)
ความหมาย ทฤษฎี และหลักการในการกาหนดนโยบายสาธารณะในเชิงวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างมีระบบ
PAP 303

กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
(Thai Public Policy Process)
ความหมายและหลักการของนโยบายสาธารณะ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการดาเนินการตามนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค แนว
ทางการแก้ไข ตลอดจนผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่อสังคม
PAP 304

การนานโยบายไปปฏิบัติ
3 (3-0-6)
(Policy Implementation)
ตัวแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการวิเคราะห์การนานโยบายไปปฏิบัติ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ หรือความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ และความแตกต่างใน
การนานโยบายแต่ละประเภทไปปฏิบัติ
PAP 305

การบริหารโครงการภาครัฐ
3 (3-0-6)
(Project Management in the Public Sector)
แนวความคิด วิธีการ หรือกระบวนการการบริหารโครงการของรัฐ ในด้านการจัด
รูปองค์การ บทบาทและอานาจหน้าที่ การบริหารงาน การควบคุม และการติดตามผลการดาเนิน
โครงการให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
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PAP 306

การประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Evaluation)
หลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือของนักบริหาร
การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ ในการประเมิ น ผล เทคนิ ค ในการประเมิ น ผล โดยเฉพาะการ
ประเมินผลก่อนหรือหลังปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการของ
หน่วยราชการไทย
PAP 307

การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
(Development Administration)
ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนา เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึง
องค์การต่าง ๆ ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทยและต่างประเทศ
PAP 308

เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารสาธารณะ
3 (3-0-6)
(Quantitative Techniques in Public Administration)
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ โดย
เน้ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เหตุ ผ ล ตลอดจนวิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ งเส้ น และการ
พยากรณ์
PAP 309

การคลังสาธารณะและงบประมาณ
3 (3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบัน และระบบการ
คลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร
รายจ่ายของรัฐบาล กระบวนการงบประมาณ หนี้สาธารณะและผลกระทบ การใช้นโยบายการคลัง
กับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การคลังท้องถิ่น ปัญหาการคลังของประเทศไทย
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PAP 401

การวางแผนในภาครัฐ
3 (3-0-6)
(Planning in the Public Sector)
หลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการ และการบริหารแผน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
วางแผนและการจัดทาโครงการ
PAP 402

การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Planning and Management)
หลักและวิธีการในการวางแผนโครงการ การจัดการ และการบริหารแผน โดยเน้น
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เทคนิ ค ในการวิ เคราะห์ ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การเพื่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
PAP 403

การบริหารสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environmental Administration)
ความหมาย แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ประโยชน์และความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในเมืองและชนบท และศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ทางด้านสถานที่ บุคลากร และปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารเพื่อพัฒนา
องค์การ
PAP 404

แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations)
ความสัมพันธ์เชิงการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน
สภาพของการจ้างงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานและการรวมกลุ่มแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
การพิจารณาความต้องการของลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง การยุติข้อพิพาทแรงงาน และกรณีศึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน
PAP 405

นโยบายและการบริหารภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation Policy and Administration)
แนวความคิด วิธีการ หลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการบริหารภาษีอากรของ
ไทยในส่วนภาษีอากรที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิต ตลอดถึงปัญหาต่าง ๆ
ในการบริหารภาษีอากร ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
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PAP 406

ปัญหาเฉพาะทางนโยบายและการบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
(Special Topics in Policy and Project Management)
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ นโยบาย และการบริ ห ารโครงการโดยเน้ น กรณี ตั ว อย่ างของ
ประเทศไทย ในหัวข้อที่เหมาะสมภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศึกษา
PAL 301

การกระจายอานาจกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Decentralization and Local Government)
แนวคิ ด ทฤษฏี และพั ฒ นาการของการกระจายอ านาจของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ รวมทั้งแนวนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ บุคลากรให้องค์การปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ นตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ศึ ก ษาการเพิ่ ม ขีด ความสามารถขององค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการถ่าย
โอนภารกิจจากหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
PAL 302

กฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
(Thai Local Administrative Law)
พระราชบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ การบริหารงานและการพั ฒ นาท้ องถิ่นประกอบด้ วย รัฐธรรมนูญ กฎหมายกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกระจายอานาจ กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกและ
ผู้บริห ารท้องถิ่น ปั ญ หาและอุป สรรคในการพั ฒ นาท้องถิ่นที่ เกิ ดขึ้นจากการบังคับ ใช้ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
PAL 303

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาสังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Strategic and Social Development for Local Government)
แนวความคิด ความหมาย รูปแบบและกระบวนการของการจัดทายุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาและศึกษานวัตกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาชุมชน/สังคมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อันเชื่อมโยงไป
ถึงการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
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PAL 304

การพัฒนาระบบบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Development of Administrative Systems for Local Government)
หลั ก การ แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ รู ป แบบและ
วิธีดาเนินการ เพื่อนามาเป็นรูปแบบหรือตัวแบบในการพัฒนาระบบบริหารงานขององค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมุ่ งเน้ น การเรี ย นรู้ แ บบกรณี ศึ ก ษาและการศึ ก ษานวั ต กรรมการพั ฒ นาระบบ
บริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
PAL 305

การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Strategic Management for Local Development)
หลักการ แนวความคิดของการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นกลยุทธ์
การเป็นผู้นาและการประสานงาน โดยเฉพาะการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และการบริหารงานบุคคล
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ และวางแผนงาน การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
PAL 306

กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
3 (3-0-6)
(Public Budgetary Management Process)
สาระต่าง ๆ ของงบประมาณในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการนานโยบายไปปฏิบัติ
รูปแบบการพัฒนาการระบบงบประมาณ และกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวะการณ์ต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหาร และการเมืองกับงบประมาณของไทย

PAL 307

การบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Local Plan Development Administration)
แนวความคิด ความหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน และการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นศึกษาในบริบทของการจัดทาแผนและ
บริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
PAL 308

การบริหารสานักงานเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Office Administration for Local Government)
หลักการ วิธีการและแนวทางในการบริหารงานสานักงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหม่ ๆ ในการจัดตั้ง บริหาร และ
ควบคุมสานักงาน ลักษณะประเภทของสานักงาน ระเบียบวิธีการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน ตลอดจน
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การควบคุมค่าใช้จ่ายของสานักงาน เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารงานองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทยแต่ ล ะรู ป แบบให้ บั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านการ
จัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
PAL 309

การสร้างขีดสมรรถนะสาหรับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6)
(Capacities Building for Local Administration)
แนวความคิ ด ทฤษฏี แ ละความหมายของการสร้ างขี ด สมรรถนะขององค์ ก าร
องค์ ป ระกอบ และแนวทางการปรั บ ปรุ งทั้ งในมิ ติ ข ององค์ ก าร และมิ ติ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดสมรรถนะในเชิงการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่สูงขึ้น
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
PAL 401

ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6)
(Good Governance and Best Practices for Local Administration)
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการนาจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น
หลักการสาคัญของธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดีไปประยุกต์ใช้กับการปรับบทบาทของ
องค์ ก ารปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และบุ ค ลากรของท้ อ งถิ่ น และสอดรับ กั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงไปการนาหลักการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ในการบริหารงาน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
PAL 402

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Planning and Development for Local Resources)
รูปแบบและกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นในมิติของการวางแผน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งในแง่ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติในส่วนที่เป็น
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
PAL 403

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Natural Resources and Environment Administration for Local
Government)
แนวคิดและปรัชญาอันเป็นที่มาของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และศึกษาถึงการบริหารการจัดการในเรื่องของคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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และการแก้ไขปั ญ หาด้ านสิ่ งแวดล้ อมและทรัพ ยากรธรรมชาติภ ายในชุมชนท้ องถิ่ นขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงศึกษาสถานภาพและสภาพปัญหา
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย ตลอดจนศึกษากระบวนการ
วางแผน การก าหนดนโยบาย และการด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการจั ด การ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
PAL 404

การจัดการคุณภาพโดยรวมในการบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Total Quality Management for Local Administration)
แนวความคิดและความหมาย กระบวนการและวิธีดาเนินการการจัดการคุณภาพ
โดยรวม รวมทั้ งศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ แนวทางการประยุ กต์ ใช้องค์ค วามรู้เกี่ ยวกั บ การจัด การคุ ณ ภาพ
โดยรวม เพื่อนามาใช้กับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้บังเกิดประสิทธิภาพ
PAL 405

การบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Conference Administration for Local Legislative Council)
บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น รูปแบบ แนวปฏิบัติ และเทคนิควิธีการจัดการและ
การดาเนินการประชุมสภาท้องถิ่น การลดความขัดแย้งในการประชุม เทคนิควิธีการจัดทาบันทึก
รายงานการประชุม ตามแนวปฏิบัติที่ ดีท้ังที่กาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการ
กากับดูแล รวมถึงการศึกษาในเชิงกรณี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ
PAL 406

ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Leadership for Local Development)
ลักษณะ ประเภทของผู้นา และบุ คลิ กภาพเชิงภาวะผู้นาเอื้อต่อการบริหารการ
พัฒนาท้องถิ่น เทคนิควิธีการบริหารงานและการประสานงานของผู้นา ยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ความขัดแย้งและมวลชนสัมพันธ์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในบริบทของการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
PAL 407

การวางผังเมือง และการพัฒนาเมืองและชุมชน
3 (3-0-6)
(Urban Planning and Development of Community)
ระบบการวางผังเมือง รูปแบบและโครงสร้างระบบการบริหารแผนและผังชุมชน
การวิ เคราะห์ น โยบายการจั ด ท าผั งเมื อ งในชุ ม ชนเมื อ ง และชนบทของประเทศไทย โดยมุ่ งเน้ น
สภาพการณ์และปัญหาของชุมชนเมือง และชนบทของไทยในปัจจุบัน
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PAL 408

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Economy of Local Community)
ขอบเขต ความหมาย ความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ตลาดท้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ นอกตลาด และแนวนโยบายเพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
PAL 409

เศรษฐศาสตร์ชนบท
3 (3-0-6)
(Rural Economics)
ความหมาย ความสาคัญของชนบท โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัน
เป็นผลมาจากการพัฒนา ผลกระทบจาการพัฒนาต่อภาคชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
PAL 410

เศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดาริ
3 (3-0-6)
(Socio-Economics in accordance with Royal Initiatives)
แนวความคิด และแนวปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสร้างสมดุลของสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงและเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
PAL 411

การบริหารงานท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Local Administration)
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารงานส่วนท้องถิ่น การกระจายอานาจ
ทางการปกครอง หลักการ เป้าหมาย รูปแบบ อานาจหน้าที่ และโครงสร้างการจัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์และลักษณะของการควบคุมจากรัฐบาล ปัญหาและผลกระทบต่อการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น การบริหารการคลังและงบประมาณ การบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ป่นุ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย
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PAL 412

ปัญหาเฉพาะในการบริหารงานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Special Issues in Local Administration)
ปัญหาของการบริหารงานท้องถิ่นไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตาม
ความต้องการของนักศึกษา โดยคาแนะนาของผู้สอน ด้วยวิธีก ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อม
จัดทารายงานผลการศึกษาค้นคว้า
หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวน 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาของสาขาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่
เปิดสอนในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและ
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