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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตใหมีองคความรูดานการบริหาร คูคุณธรรม มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม”

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาชีพ และเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
2. มีคุณภาพทางวิชาการ มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานราชการยุคใหมและการ

จัดการงานสาธารณะ สามารถประยุกตความรูเพ่ือแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิผล
3. มีความเชื่อม่ันตอระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

และยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล
4. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคล ชุมชนและสังคมโดยมีภาวะผูนํา สามารถ

ปฏิบัติงานลักษณะกลุมรวมกับชุมชนและประชาชนได
5. มีความสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือการเขาถึงความรูและสื่อสารไดอยาง

มีประสิทธิผล
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต
2.2) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต
2.3) กลุมเฉพาะดาน 45 หนวยกิต
2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(3-0)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

11500113 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
English for Public Administration

3(3-0)

2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต
2551103 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร

Introduction to Public Administration
3(3-0)

2551301 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System

3(3-0)

2552101 การปกครองทองถ่ินไทย
Thai Local Government

3(3-0)

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

3(3-0)

2552306 การบริหารงานคลังสาธารณะ
Public Fiscal Administration

3(3-0)
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2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management

3(3-0)

2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Administration

3(3-0)

2553303 การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0)

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
Seminar on Public Administration

3(3-0)

2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
Introduction to Public Administration Research Methodology

3(2-2)

2562505 กฎหมายปกครอง 1
Administrative   Law 1

3(3-0)

2.3) กลุมเฉพาะดาน ใหเลือกเรียน 45 หนวยกิต
2551102 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร

Introduction to Political Science
3(3-0)

2551201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร
Introduction to Economics

3(3-0)

2551106 การเมืองไทย
Thai Politics

3(3-0)

2551209 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางยั่งยืน
Good Governance And Sustainable Development

3(3-0)

2551210 การบริหารและการจัดการสิ่งแวดลอม
Administration And Environmental Management

3(3-0)

2551304 ระเบียบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration Regulation

3(3-0)

2551202 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management

3(3-0)

2552304 องคการและการจัดการภาครัฐ
Public Organization and Management

3(3-0)

2552305 ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

3(3-0)

2551203 การบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
Compensation and Benefits Management

3(3-0)

2551204 การพัฒนาทุนมนุษย
Human Capital Development

3(3-0)

2553305 เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques

3(2-2)



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนา 4

2553306 การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน
Organization and Work System Analysis

3(3-0)

2553307 การบริหารและการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government

3(3-0)

2553308 การประเมินโครงการ
Project Evaluation

3(3-0)

2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
Management Information System

3(3-0)

2552307 งบประมาณภาครัฐ
Government Budgeting

3(3-0)

2553312 การบริหารจัดการภาครัฐใหม
New Public Management

3(3-0)

2551205 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
Transformation Leadership

3(3-0)

2551206 การจัดการเชิงคุณภาพภาครัฐ
Quality Management in Public Organization

3(3-0)

2554103 การจัดองคกรทองถ่ิน
Local Organization Management

3(3-0)

2551207 การจัดการเชิงยุทธศาสตร
Strategic Management

3(3-0)

2551208 การแปรเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี
Conflict Transformation by Peaceful Means

3(3-0)

2554903 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
Statistics for Public Administration Research

3(3-0)

2552401 การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Studies

3(2-2)

2562308 กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1

3(3-0)

2562309 กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2

3(3-0)

2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law

3(3-0)

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0)

2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law 1

3(3-0)

2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย
Civil Laws

3(3-0)
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร

Preparation for Professional Internship in Public Administration
2(1-2)

2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Professional Internship in Public Administration

5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม การใช
ทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ
การตีความ และการสงัเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผล
การศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111 English for Communication and Study Skills

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain confidence and
fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study skills: reading, writing and those
required for vocabulary development and information retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพล
ของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาใน
กลุมอาเซียน ภาษาและวัฒนธรรมตามกรอบแนวคิดของ UNESCO ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาใน
วรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2)กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ  เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวทิยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการ   ของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสดงออก
เชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะ
มาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน สร างความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การ
กลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Law in Daily Life
3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เชน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3)กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ
ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุข
ภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การคิดแบบองครวม การเสริมสรางทักษะและพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการและ
แนวคิดแบบตางๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม
สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สภาพแวดลอมการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต การศึกษา การแพทย การสื่อสาร ฯลฯ ขอดี ขอเสีย
ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนา
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)

3(3-0)

English through Public Administration fields, such as Government
Budgeting, New Public Management, e-Government, Project Evaluation, Political Theory,
Public Policy and Planning, Thai Local Government, Development Administration,
Administrative Laws, Human Capital Development, Thai Politics and Government and etc.
to improve students’ knowledge in Public Administration fields as well as their ability to
learn English through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from
texts and highlights of presentation techniques included.
1500109 Developing Skills in English

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(Prerequisite : 1500107  Communicative English
through Media )

3(3-0)

Reading and Writing skills to cope with future career demands. Including
practices in different reading strategies; scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
taking and summarizing chosen texts.
1500113 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร

English in Public Administration
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)

3(3-0)

English through Public Administration fields, such as Government
Budgeting, New Public Management, e-Government, Project Evaluation, Political Theory,
Public Policy and Planning, Thai Local Government, Development Administration,
Administrative Laws, Human Capital Development, Thai Politics and Government and etc.
to improve students’ knowledge in Public Administration fields as well as their ability to
learn English through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from
texts and highlights of presentation techniques included.
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2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต

2551103 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration

3(3-0)

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธของวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ
องคการและกระบวนการบริหารงาน
2551301 ระบบบริหารราชการไทย

Thai Public Administration System
3(3-0)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ คานิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร
ราชการไทย ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ
และแนวโนมของการบริหารราชการไทยในอนาคต
2552101 การปกครองทองถิ่นไทย

Thai Local Government
3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน ท่ีเปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปกครองทองถ่ินไทย ในแงของวิวัฒนาการ พัฒนาการ และความ
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของการปกครองทองถ่ิน และความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ิน
ไทยกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ รูปแบบ ปญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของการปกครองทองถ่ินไทยในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Public Policy and Planning
3(3-0)

แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎี
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ กําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปจจัยท่ีเก่ียวของในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ข้ันตอนของการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ
ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบาย และ
แผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน
2552306 การบริหารงานคลังสาธารณะ

Public Fiscal Administration
3(3-0)

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ เปาหมายทางเศรษฐกิจ ระบบการบริหารงานคลัง
ในภาครัฐและสถาบันการบริหารงานคลังในประเทศ นโยบายการคลัง รายรับของรัฐบาล ภาษี หนี้
สาธารณะ ฐานะการคลังรัฐบาล งบประมาณแผนดิน การเมืองในการกําหนดนโยบายและการบริหารงาน
คลังรัฐบาล การกระจายอํานาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ

Project Analysis and Management
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะหความ
เปนไปไดของโครงการท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ โดยเนนศึกษาโครงการสาธารณะภายใตบริบทของ
สังคมไทย
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2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Administration

3(3-0)

ปรัชญา ความเปนมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการ
วางแผนกําลังคน การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน การสรรหา การ
พัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ การออกจากราชการ ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอสภาพแวดลอมทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
2553303 การบริหารการพัฒนา

Development Administration
3(3-0)

ความหมายของการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร  จนถึง
การบริหารการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎี หลักการตาง ๆของการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
ดานอ่ืน ๆ วิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาในสังคมไทย การนําทฤษฎีไปประยุกตใชกับการพัฒนา
ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย ปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา วิกฤตการณทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ในสังคมโลก ปจจัยอันนําไปสูวิกฤตการณ  และแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

Seminar on Public Administration
3(3-0)

กรณี ศึกษาทางด านรัฐประศาสนศาสตร  โดยการประยุกตองคความรู ทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปสูการแกไขปญหาของระบบราชการ  ชุมชน  ทองถ่ิน ตลอดจนการนําเสนอขอ
คนพบจากการปฏิบัติการสัมมนาไปสูสาธารณะชน  ท้ังนี้อยูในความควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน

Introduction to Public Administration Research
Methodology

3(2-2)

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร กระบวนการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสถิติ การนําความรูไปประยุกตใชในการวิจัย การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช  ฝก
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยทุกข้ันตอนภายใตจรรยาบรรณการวิจัย
2562505 กฎหมายปกครอง 1

Administrative   Laws
3(3-0)

ศึกษาประวัติและลักษณะท่ัวไปของฝายปกครอง (Administration) และกฎหมาย
ปกครอง บอเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายตาง ๆ หลักการพ้ืนฐาน การใชและการตีความ
กฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝายปกครอง หลักเกณฑเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการ
ของฝายปกครองและสัญญาทางปกครอง
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2.3) กลุมเฉพาะดาน ใหเลือกเรียน 45 หนวยกิต
2551102 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร

Introduction to Political Science
3(3-0)

ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวาง
วิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมืองท่ีสําคัญ ตลอด จนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป
2551201 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

Introduction to Economics
3(3-0)

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทานและการกําหนดราคา บทบาทของ
รัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน พฤติกรรมการ
บริโภคทฤษฎีการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา  รายไดประชาชาติ  สถาบันการเงิน  ภาษีอากร
การออม การลงทุน การคาระหวางประเทศ รัฐบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เปาหมายเศรษฐกิจ
2551106 การเมืองไทย

Thai Politics
3(3-0)

ทฤษฎีตาง ๆ วาดวยการพัฒนาทางการเมือง ปญหาทางการเมืองของประเทศไทย
บทบาทของทหารและกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการเมืองไทย  อุปสรรคในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
2551209 ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอยางย่ังยืน

Good Governance And Sustainable Development
3(3-0)

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฏี และความสัมพันธของการปกครองและ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กับการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปพัฒนาประเทศตาม
แนวทางของการพัฒนาอยางยั่งยืน กรณีตัวอยาง และปจจัยสําคัญท่ีผลักดันทําใหธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนประสบความสําเร็จ
2551210 การบริหารและการจัดการสิ่งแวดลอม

Administration And Environmental Management
3(3-0)

แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกตใชเทคนิคบริหารและจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนด
ยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติขององคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครอง
ภาคเอกชน รวมถึงการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน กรณีตัวอยางและปจจัยสําคัญท่ีผลักดัน
ทําใหผูปกครองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนวาระแหงชาติและการบริหารและ
การจัดการสิ่งแวดลอมใหประสบความสําเร็จ
2551303 ระเบียบบริหารราชการไทย

Thai Public Administration Regulation
3(3-0)

2551202 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management

3(3-0)

แนวคิด หลักการในการประเมินบุคคลในองคการ การประเมิน กระบวนการเลือกสรร
บรรจุ  แตงตั้งบุคคลเขาทํางาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใช
เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลท่ีมีความแมน ตรงและความเชื่อถือได
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2552304 องคการและการจัดการภาครัฐ
Public Organization and Management

3(3-0)

พัฒนาการและแนวคิดการจัดองคการภาครัฐ  การจัดโครงสราง พฤติกรรมของกลุมและ
บุคคลในองคการภาครัฐยุคใหม  ตลอดจนการศึกษาการวางแผนการตัดสินใจ การสื ่อสาร การ
ทํางานรวมกันท้ังภายในระหวางองคการและภาคประชาชนและการบริหารงานตามแนวนโยบายของ
รัฐ  ภายใตบริบทสังคมไทย
2552305 ทฤษฎีการเมือง

Political Theory
3(3-0)

การสรางทฤษฎีเก่ียวกับรัฐศาสตร พฤติกรรมศาสตรและทฤษฎีท่ีสําคัญ ๆ ในทาง
รัฐศาสตรในสมัยปจจุบัน เชน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการ
สื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
2551203 การบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชน

Compensation and Benefits
3(3-0)

ความหมาย ความสําคัญของการบริหารคาตอบแทน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกําหนด
คาตอบแทนเพ่ือผลงานท่ีดีข้ึน การวิเคราะหคาตอบแทนและวิเคราะหประโยชนและกลยุทธการบริหาร
คาตอบแทน ความสําคัญของสิทธิประโยชนเพ่ือการบริหารงานบุคคล ชนิดและวิธีการจัดผลประโยชนเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล ข้ันตอนการใชสิทธิประโยชนตาง ๆ ระเบียบของขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เชน การประกันสังคม เปนตน
2551204 การพัฒนาทุนมนุษย

Human Capital Development
3(3-0)

องคประกอบ ความสําคัญของทุนมนุษย การบริหารจัดการทุนมนุษยในองคการ
กระบวนทัศนของการพัฒนาทุนมนุษยในองคการ  การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย การสรางตัวชี้วัดใน
การพัฒนา  การประเมินมูลคาเพ่ิมการพัฒนาทุนมนุษย การบริหารทุนมนุษยเชิงกลยุทธ มาตรวัดคุณคา
ของทุนมนุษย
2553305 เทคนิคการบริหาร

Administrative Techniques
3(2-2)

เทคนิคทางการบริหารตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะหเพ่ือใหการ
ทํางานไดมาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค กลุมควบคุมคุณภาพ PERT (เทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ), CPM (ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต) เปนตน รวมท้ังเทคนิคเชิงปริมาณบางอยางในฐานะท่ีเปนเทคนิค
การบริหาร
2553306 การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน

Organization and Work System Analysis
3(3-0)

พิจารณาวิเคราะหเชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ  ลักษณะพ้ืนฐาน
สวนประกอบของระบบใหญและระบบยอย การศึกษาวิเคราะหเชิงระบบ ระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิง
ระบบ การศึกษาองคการดวยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบองคการ การออกแบบและ
วิเคราะหระบบการบริหารปฏิบัติการ ปญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะหและออกแบบ การ
วิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การประยุกตเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือการ
วิเคราะห   การวิเคราะหและพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตในองคการ
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2553307 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน
รูปแบบตาง ๆ ของตางประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐท่ีมีตอการปกครองทองถ่ิน
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถ่ิน ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโนมของการปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต
2553308 การประเมินโครงการ

Project Evaluation
3(3-0)

หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเปนเครื่องมือนักบริหาร การ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล เทคนิคการประเมินโครงการ  โดยเฉพาะการประเมิน
โครงการกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันตาง ๆ  ในการประเมิน
โครงการพัฒนาขององคการในทองถ่ิน
2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร

Management Information System
3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหข้ันตอนของงานใน
องคการ ท้ังการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุม  และการประเมินผลอยางเปนระบบ โดย
บูรณาการการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครอง
สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน
2552307 งบประมาณภาครัฐ

Government Budgeting
3(3-0)

ระบบงบประมาณ  กระบวนการงบประมาณ  การตั้งคาของงบประมาณ  การจัดสรร
งบประมาณ  การบริหารงบประมาณและหลักการวิเคราะหงบประมาณ แนวทางการพัฒนาระบบ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
2553312 การบริหารจัดการภาครัฐใหม

New Public Management
3(3-0)

แนวคิด  ทฤษฎี  การบริหารจัดการภาครัฐใหม  รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม  การนํากลไกตลาด  แนวคิดการเปนหุนสวนมาปรับใชกับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด  รูปแบบ  ปญหา  และแนวทางแกไขการบริหารจัดการภาครัฐใหมของไทย
2551205 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

Transformation Leadership
3(3-0)

แนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของผูนําตอบริบททางการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฎี
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ผูนําเชิงยุทธศาสตร ผูนําเชิงวิสัยทัศน การพัฒนาภาวะผูนําและจริยธรรมของ
ผูนํา   การเปลี่ยนแปลงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฏีการจูงใจและการ
ทํางานเปนทีม และกรณีศึกษาผูนําในอุดมคติ
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2551206 การจัดการเชิงคุณภาพภาครัฐ
Quality Management in Public Organization

3(3-0)

แนวคิดการจัดการภาครัฐใหม ความสัมพันธระหวางการจัดการเชิงคุณภาพกับ
ประสิทธิผลขององคการ  พัฒนาการแนวคิด กระบวนการ  เครื่องมือการจัดการเชิงคุณภาพท่ัวท้ังองคการ
โดยเนนบริบทองคการภาครัฐ  การประยุกตใชแนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพ องคประกอบรางวัลคุณภาพ
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น

Local Organization Management
3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดองคกรทองถ่ิน ท้ังดานโครงสรางองคกร ดานอํานาจ
หนาท่ี และดานการบริหารและการจัดการขององคกรทองถ่ิน รวมถึงการนําเทคนิคการบริหารและการ
จัดการตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการจัดโครงสรางองคกร และการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีและพันธกิจของ
องคกร โดยเนนองคกรปกครองทองถ่ินไทย ท่ีมีรูปแบบหลากหลายและแตกตางกัน และเปนองคกรท่ีมี
หนาท่ีหลักในการพัฒนาทองถ่ิน   รวมถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดการองคกรปกครองทองถ่ินไทยใน
ปจจุบัน และรูปแบบโครงสรางองคกรและการจัดการองคกรปกครองทองถ่ินไทยท่ีเหมาะสมในอนาคต
2551207 การจัดการเชิงยุทธศาสตร

Strategic Management
3(3-0)

วิเคราะหและวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของภาครัฐโดยเนนการวิเคราะหรูปแบบและ
วิธีการจัดทํา และฝกปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรภาครัฐ    ดวยการวิเคราะห SWOT การ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลวิธี และตัวชี้วัด
2551208 การแปรเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี

Conflict Transformation by Peaceful Means
3(3-0)

ทฤษฎีความขัดแยง การปองกันความขัดแยงท่ีรุนแรง การวิเคราะหความขัดแยง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท การสื่อสารเพ่ือสันติ การสานเสวนาท่ีเนนการฟง
อยางลึกซึ้ง การไกลเกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแยงในมุมมองทางศาสนา ปฏิบัติการไรความรุนแรง โดย
กรณีศึกษาความขัดแยงและการใชสันติวิถีในชีวิตประจําวัน
2554903 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

Statistics for Public Administration Research
3(3-0)

สถิติ และการประยุกตใชสถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ท้ังสถิติท่ีใช
สําหรับการพรรณนา สถิติท่ีใชสําหรับการอนุมาน การแจกแจงและความนาจะเปน ตลอดจนสถิติท่ีใชเพ่ือ
พิสูจนสมมติฐานของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
2552401 การศึกษาคนควาอิสระ

Independent Studies
3(2-2)

การศึกษาหาความจริงทางรัฐประสานศาสตร โดยใหนักศึกษากําหนดหัวขอท่ีสนใจและ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานท้ังสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุมตัวอยาง
การสรางเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการเขียนผล
การศึกษาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการดวยตนเอง โดยการปรึกษาท่ีปรึกษาของการวิจัยอยางเปนระบบ
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2562308 กฎหมายอาญา 1
Criminal   Law 1

3(3-0)

ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
2562309 กฎหมายอาญา 2

Criminal Law 2
3(3-0)

ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Constitutional Law
3(3-0)

ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบงแยกอํานาจอธิปไตย และความเก่ียวพันระหวางอํานาจนั้น ตามรัฐธรรมนูญของไทย
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence
3(3-0)

ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล  ท้ังคดีแพงและคดีอาญา
หลักในการรับฟง  และไมรับฟงพยานหลักฐาน  หลักเก่ียวกับพยานความเห็นขอท่ีศาลรูเอง  ขอสันนิษฐาน
หนาท่ีนําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 5
2563515 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

Criminal Procedure Law 1
3(3-0)

ศึกษาประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ไดแก หลักท่ัวไป อํานาจพนักงาน
สอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การ
จับ ขัง จําคุก คน และปลอยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1
และภาค 2
2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย

Civil Laws
3(3-0)

ศึกษาหลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล
นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก

2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร

Preparation for Professional Internship in Public
Administration

2(1-2)

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ และสังเกตการณมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดาน
รัฐประศาสนศาสตรในสถานการณจริง



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนา 16

2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Professional Internship in Public Administration

5(450)

การฝกงานทางดานรัฐประศาสนศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดย
เนนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหปญหาการบริหารในองคการ การวางแผนโครงการในการแกไขปญหา
การบริหารในองคการ และเสนอแนวทางการแกไขโดยการประยุกตองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร
ตลอดจนการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ อาทิ การประชุม การฝกอบรม การสรางทีม การ
ประเมินผล ฯลฯ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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