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04848151*

04848152*

04848211*

04848212*

หลักรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Political Science)
ขอบข่ำยและแนวคิดสำคัญทำงรัฐศำสตร์ สถำบันทำงกำรเมืองและกระบวนกำรทำงกำรเมือง รูปแบบ
กำรปกครอง อุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและรัฐประศำสนศำสตร์
Scope and crucial concept of political science. Political institution and political
process. Form of government. Political ideologies. International relations and public
administration.
กฎหมำยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำย ที่มำ และประเภทของกฎหมำย กำรใช้และกำรยกเลิกกฎหมำย หลัก
ทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และกฎหมำยอำญำ
Basic knowledge of law, sources and categorie of law, legal application and
abrogation, general principles of civil and commercial law and criminal law.
กฎหมำยแพ่งเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Civil Law)
ควำมหมำย วิวัฒนำกำรและหลักกำรพื้นฐำน ที่มำของกฎหมำย ประเภทของกฎหมำย กำรใช้ กำร
ตีควำม และกำรอุดช่องว่ำงกฎหมำย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมำย กำรปฎิบัติ และที่มำของสิทธิ หลักกำร
ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 1: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และบุคคล
Definition, evolution and fundamental principle, sources of law, category of law,
application, interpretation and filling gap in law, principle of the right holders,
exercising, source of rights. Principle of the civil and commercial code book 1: General
Provision and Person.
ทฤษฎีและแนวคิดกำรเมือง
3(3-0-6)
(Political Theory and Concepts)
พื้นฐำน: 04848111* หลักรัฐศำสตร์
ควำมคิด ทำงกำรเมืองของปรัช ญำเมธีตั้ ง แต่ส มั ย กรีก ถึงคริส ต์ ศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีและแนวคิ ด
กำรเมืองที่สำคัญ
Political thought of philosophers from the time of the Greeks to the 20th Century.
Major political theory and concept.
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Government)
พื้นฐำน: 04848111* หลักรัฐศำสตร์
กำรพัฒนำกำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคกับส่วน
ท้องถิ่นและส่วนกลำงกับส่วนท้องถิ่น โครงสร้ำงและรูปแบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหำกำรพัฒนำ
ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

*รำยวิชำเปิดใหม่
รป.บ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25576 –คำอธิบำยรำยวิชำ

1

04848221*

04848222*

04848223*

04848224*

Development of Thai local government. Relations between local-provincial
administration and local-central administration. Structure and forms of local
government. Problems in Thai local government development.
รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ควำมหมำย แนวคิด และขอบเขตของรัฐ ประศำสนศำสตร์ วิ วัฒ นำกำรและทฤษฎีกำรบริหำร
วิวัฒนำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรภำครัฐของไทย
Definition, concept and scope of public administration; evolution and theory of
public administration; evolution of body of knowledge of Thai public administration.
กำรบริหำรกำรคลังและงบประมำณ
3(3-0-6)
(Fiscal and Budget Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรคลังสำธำรณะ บทบำทของรัฐบำลในระบบเศรษฐกิจ กำรใช้นโยบำย
กำรคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กระบวนกำรงบประมำณภำครัฐ เน้นกำรเตรียม
กำรอนุมัติ กำรนำไปปฏิบัติ และกำรตรวจสอบงบประมำณ
Concept and theory of public finance, government’s role in economic system,
application of fiscal policy and is impacts on country’s economy. Process of public
sector budgeting, emphasizing formulation, adoption, implementation, and audit of
budget.
กำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ
3(3-0-6)
(Public Policy Analysis)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
กำรพัฒนำ ควำมหมำย ประเภทและแบบจำลองในกำรวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ กระบวนกำร
กำหนดนโยบำยสำธำรณะ กำรนำไปปฏิบัติ กำรประเมินผลและผลกระทบที่มีต่อกำรพัฒนำกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
Development, definition, type, and model in public policy analysis. Public policy
making process, implementation, evaluation, and impact on political, economic and
social development.
รัฐประศำสนศำสตร์เปรียบเทียบและกำรบริหำรกำรพัฒนำ
3(3-0-6)
(Comparative Public Administration and Development Administration)

พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
ทฤษฎี แนวคิด กำรพัฒนำ สถำนภำพปัจจุบันและแนวโน้มของรัฐประศำสนศำสตร์เปรียบเทียบ
ทฤษฎีในกำรบริหำรกำรพัฒนำ บทบำทของนักบริหำรกำรพัฒนำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ประเทศ
Theory, concept, development, state of the art and trend in comparative
public administration. Theory in development administration. Roles of development
administrations. Problems and obstacles of national development.
2
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04848225*

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Public Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
แนวคิดและควำมสำคัญของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำรประยุกต์ใช้ในภำครัฐและสังคม
Concept and importance of Sufficiency economy philosophy. National
economic and social development toward Sufficiency economy philosophy,
application in public sector and social.
04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
3(3-0-6)
(Organization and Design)
องค์กำร ควำมหมำย ประเภท ควำมสำคัญ และกำรพัฒนำทฤษฎีองค์กำร กำรประยุกต์
ทฤษฎีองค์กำรในทำงปฏิบัติ กำรออกแบบองค์กำร ปัญหำและอุปสรรคในกำรออกแบบองค์กำร
ภำครัฐ
Organization. defination, type, importance, and development of organization
theory. Practical application of organization theory. Organization design.
Problem and obstacle in public organization’s design.
04848232* กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
(New Public Management)
พื้นฐำน: 04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
ประวัติและแนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐ เป้ำหมำยของกำรจัดกำรภำครัฐ ทฤษฎีกำรจัดกำรที่มี
อิทธิพลต่อกำรจัดกำรภำครัฐ สภำพแวดล้อม หน้ำที่ กระบวนกำรและปัญหำกำรจัดกำรภำครัฐ
ในระบบรำชกำรไทย แนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่และกำรปฏิรูประบบรำชกำร.
History and concept of public management. Goal of public management.
Management theory influencing public management. Environment, function,
process and problem of public management in Thai bureaucracy. Concept of
new public management and Bureaucracy reform.
04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Public Sector)
จุดกำเนิดของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบริหำรงำนบุคคลและ
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ หน้ำที่ของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สหภำพแรงงำนและกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ
Origin of human resource management, difference between personnel
administration and human resource management, functions of human resource
management, labour union and international human resource management.
3
04848242* พฤติกรรมองค์กำรของภำครัฐ
3(3-0-6)
(Organizational Behavior of Public Sector)
พื้นฐำน: 04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
ควำมหมำยและขอบเขตของพฤติกรรมองค์กำรในภำครัฐ พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล
ระดับกลุ่มและระดับองค์กำร
Definition and scope of organizational behavior in the public sector. Behavior
of Individual, groups, and organization.
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04848243*

04848251*

04848252*

04848253*
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04848311*

กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในภำครัฐ
3(3-0-6)
(Conflict Management in Public Sector)
พื้นฐำน: 04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
วิวัฒนำกำร ควำมหมำย ปรัชญำ แนวคิด และรูปแบบของกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในระบบรำชกำรไทย
Evolution, definition, philosophy, concept and form of conflict management.
Factors influencing the effectiveness of conflict management. Conflict
management in Thai bureaucracy.
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
ประวัติ ควำมหมำย และวิวัฒนำกำรของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของ
รัฐ สถำบันทำงกำรเมือง สิทธิและเสรีภำพของประชำชน ทฤษฎีที่สำคัญของระบบรัฐธรรมนูญ
กฎหมำยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
History, definition and evolution of constitution, categories of constitution, state
and type of state, political institution, rights and liberty of the people, important
constitutional theory, important laws related to constitution.
หลักกฎหมำยปกครอง
3(3-0-6)
(Principle of Administrative Law)
หลักทั่วไปและลักษณะเฉพำะที่สำคัญของกฎหมำยปกครอง ฝ่ำยปกครอง กำรกระทำในทำง
ปกครอง ผลบังคับและกำรเพิกถอนคำสั่งทำงปกครอง มำตรกำรบังคับทำงปกครอง กำรจั ด
ระเบียบบริหำรรำชกำร ศำลปกครอง
General principle and significant characteristic of administrative law,
administrative organs, administrative act, legal effect and revocation of
administrative act, administrative execution procedures, administrative of state
organs, administrative court.
กฎหมำยลักษณะนิติกรรมและสัญญำ
3(3-0-6)
(Juritic Act and Contract)
กำรแสดงเจตนำ โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลำ ระยะเวลำ อำยุควำม สัญญำ
กำรก่อให้เกิดสัญญำ มัดจำ เบี้ยปรับ และกำรเลิกสัญญำ
Declaration of intention, void and voidable act, condition and times clause,
period of time, prescription, contract, performation of contract, earnest, stipulation
penalty and rescission of contract.
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Natural Resources and Environment
Management)
ควำมหมำยและควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อม สภำพกำรใช้และทำลำยทรั พยำกรธรรมชำติใน
ท้องถิ่น ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บทบำทขององค์กำรและชุมชน
ในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม หลักกำรและกำรประเมินผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อม นโยบำยและ
แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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Definition and importance of environment, usage and destruction condition of
natural resources in local area, impact of environment towards human, related
law, organization and community role in solving environmental problem, principle
and environmental impact assessment, policy and plan in environmental
management in local area.
04848321* กำรบริหำรโครงกำรในภำครัฐ
3(3-0-6)
(Project Management in Public Sector)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
กำรพัฒนำและควำมหมำยของกำรบริหำรโครงกำรในภำครัฐ กำรวิเครำะห์ และกำรบริหำร
โครงกำร กรณีศึกษำ
Development and definition of project management in public sector. Analysis
and project management. Case study.
04848322* กำรบริหำรรำชกำรไทย
3(3-0-6)
(Thai Public Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
ปรัชญำกำรบริหำรรำชกำรไทยจำกสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน กำรกระจำยอำนำจและรวมอำนำจ
ของระบบรำชกำรไทย ทั้งทำงด้ำนโครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบในอดีต กำรปฏิรูประบบรำชกำร
ไทย ปัญหำและอุปสรรค แนวโน้มระบบกำรบริหำรรำชกำรไทยในอนำคต
Thai public administration philosophy from Sukhothai era to present,
decentralization and centralization of Thai public administration in terms of
structure and responsibility in the past, Thai public administration reform, problem
and obstacle, future trend of Thai public administration system.
04848323* กำรตลำดสำหรับรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
(Marketing for Public Administration)
พืน้ ฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
กระบวนกำรทำงกำรตลำด แนวคิด บทบำท หน้ำที่ สภำพแวดล้อม และปัจจัยทำงกำรตลำด
กำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้รับบริกำร ส่วนประสมกำรตลำดสำหรับ
กำรบริหำรงำนภำครัฐ และกำรวิจัยกำรตลำดสำหรับภำครัฐเบื้องต้น
Process of marketing. concept, role, function, environment and factors of
marketing. Market segmentation, selecting the target market, services user
behavior, marketing mix for public sector and basic marketing research for public
sector.
04848324* กำรบริหำรกำรพัฒนำชนบทไทย
3(3-0-6)
(Thai Rural Development Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
แผนพั ฒ นำเศรษฐกิจ และสั ง คมโดยเน้ น ศึกษำด้ ำ นกำรพั ฒ นำชนบท องค์กำรภำครัฐ และ
องค์กำรเอกชนที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชนบท กระบวนกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนของประชำ
สังคม กำรกำหนดนโยบำย และกำรประเมินผล ปัญหำและอุปสรรคของกำรประสำนงำนระหว่ำง
องค์ ก ำรภำครั ฐ พฤติ ก รรมกำรเมื อ งขององค์ ก ำรภำครั ฐ ในกำรพั ฒ นำชนบทในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
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National Economic and social development plan emphasizing the rural
development study, public and private organization which taking parts in rural
development; Social support and corroboration process; policy making and
evaluation. Problem and obstacle of the cooperation among public organization.
Political behavior in public organization toward the rural development in the
North Eastern part of Thailand.
04848325* กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
3(3-0-6)
(Community Enterprise Development)
รูปแบบเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรเข้ำแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนำกำรของ
วิสำหกิจชุมชนในประเทศไทย สถำนภำพองค์กำรวิสำหกิจชุมชน แนวโน้มเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนอนำคต
Type of economy. Concept and theory on interference in economic system.
Evolution of community enterprise in Thailand. Status of community enterprise.
Development trend of community enterprise in the future.
5
04848331* กำรจัดกำรควำมรู้และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management and Learning Organization)
พื้นฐำน: 04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
ควำมหมำย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนำกำร องค์ประกอบ และกระบวนกำรของกำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ กำร
จัดกำรควำมรู้ในภำครัฐ
Definition, concept, theory, development, components and process of
knowledge management. Learning organization development, related
technology in knowledge management; knowledge management in public
sector.
04848341* ภำวะผู้นำในองค์กำรภำครัฐ
3(3-0-6)
(Leadership in Public Organization)
พื้นฐำน: 04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้นำ ประเภทและบทบำทของผู้นำ ที่มำของอำนำจและ
อิทธิพล กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีภำวะผู้นำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรประเมินพฤติกรรมผู้นำใน
องค์กำรของรัฐ
Concept and theory of leadership. Type and role of leader. Source of power
and influence. Theoretical application of leadership theory to reach
understanding and assessment of leader behavior in public organization.
04848342* กำรบริหำรแรงงำนและแรงงำนสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labor Management and Labor Relations)
พื้นฐำน: 04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
กระบวนกำรบริห ำรแรงงำนในระดั บ มหภำค กำรพั ฒ นำฝี มื อแรงงำน กำรจ้ ำงงำน กำร
คุ้มครองแรงงำน สวัสดิกำร ประกันสังคม และแรงงำนสัมพันธ์
Process of labor management at macro level, skill development,
employment, labor protection, welfare, social security and labor relations.
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04848351*

6

04848352*

04848353*

04848354*

04848355*

หลักกฎหมำยอำญำ I
3(3-0-6)
(Criminal Law I)
พื้นฐำน: 04848151* กฎหมำยเบื้องต้น
หลั กทั่ ว ไปแห่ ง กฎหมำยอำญำ กำรใช้ กฎหมำยอำญำ กำรลงโทษและวิ ธี กำรเพื่ อ ควำม
ปลอดภัย ควำมรับผิดในทำงอำญำ กำรพยำยำมกระทำควำมผิด ตัวกำรและผู้สนับสนุน กำร
กระทำควำมผิดอีก อำยุควำมและบทบัญญัติที่ใช้กับควำมผิดลหุโทษ
General principle of criminal law, application of criminal law, punishment and
measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principal and offence,
recidivism, prescription and provisions applicable to petty offences.
หลักกฎหมำยอำญำ II
3(3-0-6)
(Principles of Criminal Law II)
พื้นฐำน: 04848151* กฎหมำยเบื้องต้น
ประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค 2 ควำมผิดเฉพำะอย่ำง ควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่ง
รำชอำณำจักร กำรปกครอง กำรยุติธรรม ศำสนำ ควำมสงบสุขของประชำชน กำรก่อให้เกิด
ภยันตรำยต่อประชำชน กำรปลอมแปลง กำรค้ำ เพศ ชีวิตและร่ำงกำย ทรัพย์ และประมวล
กฎหมำยอำญำ ภำค 3 ควำมผิดลหุโทษ
The penal code book II, specific offences, offences concerning the security
of the Royal Kingdom, public administration, justice, religion, causes of public
danger, counterfeiting and alteration, trade, gender, life and body, property
and the penal code book III, petty offences.
กฎหมำยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Law of Local Administration)
แนวคิด กำรพัฒนำ รูปแบบ และประเภทของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรคลังท้องถิ่น
อำนำจและหน้ำที่ โครงสร้ำง บุคลำกร ปัญหำ อุปสรรค และแนวโน้มในอนำคต
Concept, development, form and category of local administration, local
public finance, power and duty, structure, personal, problem, obstacle and
future trend.
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Code)
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กระบวนกำรด ำเนิ น คดี อ ำญำ อ ำนำจพนั ก งำนสอบสวนและศำล
หมำยเรียก หมำยอำญำ กำรจับ กำรขัง จำคุก และปล่อยชั่วครำว กำรสอบสวน กำรชันสูต
พลิกศพ กำรฟ้องคดี แพ่ งเกี่ย วเนื่ องกับ คดี อำญำ กำรอุ ทธรณ์และฎีกำ กำรบัง คับ ตำมค ำ
พิพำกษำ และ ค่ำธรรมเนียม กำรอภัยโทษ และกำรลดโทษ
General principle on the criminal procedure, powers of inqurity official and
court, summons, criminal warrants, arrest, detention, imprisonment and
provisional release, inquiry, post mortem inquest, filling of civil cases in
connection with an offence, appeal and Dika appeal, enforcement of
judgment and fee, pardon and reduction of punishment.
กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)

*รำยวิชำเปิดใหม่
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04848421*

04848422*

04848423*

04848424*

กฎหมำยลักษณะพยำนหลักฐำน กำรสืบพยำน ภำระกำรพิสูจน์กำรรับฟังและไม่รับฟัง
พยำน พยำนบอกเล่ำพยำน ควำมเห็ น ข้อที่ศำลรู้เองข้อสันนิ ษฐำนและหน้ ำที่นำสืบตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง ภำค 1 ลักษณะ 5 และประมวลวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ ภำค 5
Law of evidence, general rules, attendance and examination of witnesses,
production of documentary evidence, inspection by court and appoinment
of experts by court on The Civil Procedure Code division I Title V and The
Criminal Procedure Code division V.
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรภำครัฐ
3(3-0-6)
(Information Systems for Public Management)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
ควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ วิวัฒนำกำรระบบสำรสนเทศ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของเทคโนโลยีส ำรสนเทศ กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ ระบบสนับสนุน
และกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
Definition of information technology and information systems, evolution of
Information Systems, information technology infrastructure, building
information systems, support systems and information systems
management.
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
(Strategic Management for Public Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
หลักกำร เทคนิค และกระบวนกำรของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ในภำครัฐ กำรประยุกต์ใช้
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์กับองค์กำรภำครัฐ กรณีศึกษำ
Principle, technique and process of strategic management in public sector.
Application of strategic management in public organization. Case study.
กำรบริหำรงำนระหว่ำงองค์กำรในภำครัฐ
3(3-0-6)
(Inter-Organization Administration in Public Sector)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
แง่มุมกำรบริหำรนโยบำย กำรประสำนงำน ควำมขัดแย้งและกำรแข่งขันในระดับต่ำง ๆ
ของหน่วยงำนของรัฐ ผลกระทบต่อกำรบริหำรโครงกำรของรัฐ
Administrative aspects of policy. Cooperation, conflict and competition
among various levels of government. Impact on administration of public
project.
เทคนิคเชิงปริมำณทำงรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
(Quantitative Techniques in Public Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
กำรประยุกต์เทคนิคเชิงปริมำณในทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ตัวชี้วัดผลของกำรปฏิบัติงำน
กำรบริหำรเวลำ
Application of quantitative techniques in public administration, key
performance indicator, time management.
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04848425*

04848431*

04848432*

04848433*

04848441*

จริยธรรมและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3(3-0-6)
(Ethics and Good Governance)
พฤติ ก รรมระดั บ บุ คคลและระดั บ กลุ่ ม ในองค์ กำรภำครัฐ แนวคิ ด เกี่ย วกั บ จริย ธรรม
จริยธรรมของระดับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ ดี
กรณีศึกษำ
Individual and group behavior in public organization. Concept of ethics.
Ethics of managerial level and operational level. Good governance. Case
study.
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร
3(3-0-6)
(Organizational Change and Development)
พื้นฐำน: 04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
แนวคิด กระบวนกำร กำรแทรกแซง กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร
Concept, process, intervention, organizational change and development.
กำรปรับปรุงผลิตภำพสำหรับภำครัฐ
3(3-0-6)
(Productivity Improvement for Public Sector )
พื้นฐำน: 04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
สิ่งท้ำทำยให้มีผลิตภำพในภำครัฐ กำรวินิจฉัยปัญหำเพื่อสร้ำงผลิตภำพ กำรวัดผลิตภำพ
กำรบรรลุผลสำเร็จในเรื่องผลิตภำพ กลยุทธ์เพื่อสร้ำงผลิตภำพ อนำคตเกี่ยวกับกำรปรับปรุง
ผลิตภำพ
Productivity challenge in public sector, problem diagnosis for establishing
productivity. Productivity measurement. Achieving success of productivity.
Strategies for establishing productivity. Future of productivity improvement.
กำรจัดกำรคุณภำพสำหรับภำครัฐ
3(3-0-6)
(Quality Management for Public Sector)
พื้นฐำน: 04848231* องค์กำรและกำรออกแบบ
ควำมสำคัญและกำรพัฒนำของกำรจัดกำรคุณภำพสำหรับภำครัฐ เครื่องมือเกี่ยวกับกำร
จัดกำรคุณภำพ กรณีศึกษำ
Importance and development of quality management for public sector.
Quality management tool. Case study.
เทคนิคสมัยใหม่ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
(Modern Techniques in Human Resource Management )
พื้นฐำน: 04848241* กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำครัฐ
เทคนิคกำรบริหำรสมัยใหม่ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ หลักสมรรถนะ กำรบริหำร
ดุลยภำพระดับบุคคล และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
Modern management techniques in human resource management,
competency based, HR-Scorecard and human resource information systems.
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04848491*

04848497*

04848498*

04850490

10

ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
พื้นฐำน: 04848221* รัฐประศำสนศำสตร์เบื้องต้น
หลักและระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์ กำรกำหนดปัญหำ กำรวำงรูปกำร
วิจัย กำรตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรสร้ำงแบบสอบถำม กำร
วิเครำะห์และตีควำมข้อมูล กำรใช้สถิติสำหรับ กำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนและกำรนำเสนอ
ผลกำรวิจัย
Principles and methods in public administration research, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses,
collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
สัมมนำ
1
(Seminar)
กำรนำเสนอและอภิปรำยหัวข้อที่น่ำสนใจทำงรัฐประศำสนศำสตร์ในระดับปริญญำตรี
Presentation and discussion on interesting topics in public administration
at the bachelor degree level.
ปัญหำพิเศษ
3
(Special Problems)
กำรศึกษำค้นคว้ำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ระดับปริญญำตรีและเรียบเรียงเขียนเป็น
รำยงำน
Study and research in public administration at the bachelor degree
level and compiled into a written report.
สหกิจศึกษำ
6
(Cooperative Education)
กำรปฏิบัติงำนในลักษณะพนักงำนชั่วครำว ตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจน
กำรจัดทำรำยงำนและกำรนำเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.
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