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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
Bachelor of Public AdministrationPrograminPublic Administration 
รป.บ.  (รัฐประศาสนศาสตร)์  B.P.A.  (Public Administration) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนําศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังน้ี 

1.   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ด้านวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาในระดับโลก 
ประเทศและทอ้งถิ่น ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกับแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนา 

2.   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลความรู้ สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ภายใต้ความหลากหลายทางสังคม 

3.   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ แนวพระราชดําริเพ่ือ
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีภาวะผู้นําและคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จํานวนหน่วยกิต   

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  130   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
 

1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  
 1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                        27  หน่วยกิต 
     1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา                                         9  หน่วยกิต 
     1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          12  หน่วยกิต 

          1.1.3)  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3  หน่วยกิต 
                               1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                                2  หน่วยกิต 

          1.1.5)  กลุม่วิชาพลานามัย      1  หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาเลือก         3  หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต 
2.1)  กลุม่วิชาแกน        15  หน่วยกิต 
2.2)  กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      33  หน่วยกิต 
2.3)  กลุม่วิชาเฉพาะด้าน        39  หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           21  หน่วยกิต             
 2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก       18  หน่วยกิต 
 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต   
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รายวิชา 
1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาบังคับ         27  หน่วยกิต 
        1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
Thai for Communication 

3(3-0-6)

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication 

3(3-0-6)

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development 

3(3-0-6)

        1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 12   หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณค์นพระนคร

Self-Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6)

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสขุ
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6)

0020103 วิถีไทยและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6)

     1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3    หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6)

     1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2   หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3)

     1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1   หน่วยกิต 
0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

Exercise for Health 

 

1(0-2-1)

   1.2) กลุ่มวิชาเลือก   3     หน่วยกิต 

    มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ 

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

Chinese for Communication 
 

3(3-0-6)
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0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร
Japanese for Communication 

3(3-0-6)

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
Malay for Communication 

3(3-0-6)

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6)

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร
Burmese for Communication 

3(3-0-6)

     1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6)

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6)

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
Information for Learning 

3(3-0-6)

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development 

3(3-0-6)

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลีย่นแปลง
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6)

     1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6)

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6)

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity 

3(3-0-6)

     1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6)

0060102 องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace 

3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                 94  หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาแกน     15  หน่วยกิต 
 

2551103 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6)

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning 

3(3-0-6)

2552304 องค์การและการจัดการภาครัฐ
Public Organization and Management  

3(3-0-6)

2552306 การบริหารงานคลังและงบประมาณภาครัฐ                                      
Government Fiscal and Budgeting Administration 

3(3-0-6)

2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration 
 

3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี    33 หน่วยกิต 
 

2551001 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administration 1 

3(3-0-6)

2551003 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
English for Public Administration 2 

3(3-0-6)

2551301 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System 

3(3-0-6)

2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย  
Thai Local Government 

3(3-0-6)
 

2552210 การบริหารตามศาสตร์พระราชา
The King’s Philosophy Management 

3(2-2-5)

2553303 การบริหารการพัฒนาอย่างย่ังยืน
Sustainable Development Administration  

3(3-0-6)

2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
Management Information System 

3(3-0-6)

2553312 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
Innovation for Administration and New Public Management 

3(2-2-5)

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration 
 

3(2-2-5)

2553301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management  

3(2-2-5)
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2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research in Public Administration  

 

3(2-2-5)

   2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                ไม่น้อยกว่า            39 หน่วยกิต 

               2.3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                         21 หน่วยกิต  

2551102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science 

3(3-0-6)

 

               2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                              18 หน่วยกิต 

2551207 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Management 

3(3-0-6)

2551202 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management   

3(3-0-6)

2551209 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักบริหาร
Good Governance and Ethics for Administrators  

3(3-0-6)

2551501 กฎหมายอาญา  
Criminal Law 

 3(3-0-6)

2551502 กฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์
Administrative Laws for Political Science and Public Administration 

3(3-0-6)

2551508 กฎหมายที่เก่ียวกับสารสนเทศ
Information Laws 

3(3-0-6)

2554904 การวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Community-Based in Participatory Action Research 

3(2-2-5)

                        ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

2551201 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
Introduction to Economics 

3(3-0-6)

2551203 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การกําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
Strategic Management for Compensation and Benefits   

3(3-0-6)

2551204 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Development 

3(3-0-6)

2551205 ภาวะผู้นํา  
Leadership 

3(3-0-6)

2551206 การจัดการเชิงคุณภาพภาครัฐ
Quality Management in Public Sector 

3(3-0-6)

2551208 การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management 

3(3-0-6)
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2551210 การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Administration and Management of Environmental  

3(3-0-6)

2551304 ระเบียบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration Regulations 

3(3-0-6)

2551503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional  Law and Political Institutions 

3(3-0-6)

2551504 กฎหมายแพ่ง  
Civil Law 

 3(3-0-6)

2551505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure  Law 

3(3-0-6)

2551506 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Evidence Law 

3(3-0-6)

2551507 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law 

3(3-0-6)

2552110 การปกครองส่วนท้องถิ่นอาเซียนเปรียบเทยีบ
Comparative ASEAN Local Government 

3(3-0-6)

2552203 ทฤษฎีความสมัพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Theories of Socio-Economic and Political Relationship 

 3(3-0-6)

2552307 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น  
Local Fiscal and Budgeting 

3(3-0-6)

2552401 การศึกษารายบุคคล
Individual Study 

3(2-2-5)

2552501 พฤติกรรมองค์การ 
Organizational Behavior 

3(3-0-6)

2552601 
 

การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ
Public  Entrepreneurship 

3(3-0-6)
 

2552701 การบูรณาการนโยบายและโครงการภาครัฐ
Public Policy and Project Integration 

3(2-2-5)

2553306 การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน   
Analysis of Organization and Work System  

3(2-2-5)

2553307 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government 

3(3-0-6)

2553308 การประเมินโครงการและผลกระทบ  
Project and Impact Evaluation 

3(2-2-5)

2553309 การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis 

3(3-0-6)
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2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา   7    หน่วยกิต 
  

2553802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  
Preparation for Professional Internship in Public Administration  

2(1-2-3)

2554802 
 
            หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  
Professional Internship in Public Administration 

 

5(450)

2553804 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education 

1(45)

2554804 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ําซ้อนกับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2553313 การพัฒนาองค์การเเละการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Organization Development and Change Management 
3(2-2-5)

2554103 การจัดการองค์กรท้องถิ่น  
Local Organization Management 

3(3-0-6)

2554106 การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือ
Network and collaboration Management 

3(3-0-6)

2554107 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management andLearning Organization 

3(3-0-6)

2554903 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics for Public Administration Research 

3(2-2-5)
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คําอธบิายรายวิชา 
 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต           

1.1) กลุ่มวิชาบังคับ          27     หน่วยกิต 
 1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา    9       หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication 

3(3-0-6)

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ การเรียบเรียง
และการนําเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, 
citing and making references. 

 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication 

3(3-0-6)

Development of students’ language skills with emphasis on everyday face to 
face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 

 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development 

3(3-0-6)

Enrichment of students’  reading strategies : skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension :  reading for details, deriving meaning and 
reading critically; and study skills :  note taking, summarizing and paraphrasing for academic 
readiness. 

 
              1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณค์นพระนคร

Self  Development and Phranakhon Identity  
3(3-0-6)

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการ
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตน
ด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนัก
ในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating the 
sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development 
skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and others; taking 
responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge and lifelong 
learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 

 
0020102 คุณคา่แห่งความงาม คุณธรรมและความสขุ

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
3(3-0-6)

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ความเช่ือ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู้และการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่นําไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others; 
awareness of changes, and living one’s life happily. 
 
 

0020103 วิถีไทยและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6)

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตสํานึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดําริและการประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics 
and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a 
democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal 
initiative study and their applications.  
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0020104 กฎหมายในชวิีตประจําวัน
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6)

กฎหมายในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร 
การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 

 

      1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

Smart Thinking with Sciences  
3(3-0-6)

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการดํารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life 
that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 

 

      1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ  2 หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรูแ้ละปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Awareness of Change and Adaptation  
2(1-2-3)

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, environment, 
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving 
problems in one’s life appropriately.   

 

      1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย      1 หน่วยกิต 
0050101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health 
1(0-2-1)

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณข์องร่างกาย และกิจกรรมการออกกําลังกาย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
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       1.2)  กลุ่มวิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
            1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication  
3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุน่เพือ่การสื่อสาร
Japanese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร
Malay for Communication  

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลาย ู

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Malay cultures. 
 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันการบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 
and Vietnamese cultures. 
 

0010701 ภาษาพม่าเพือ่การสื่อสาร
Burmese for Communication 

3(3-0-6)

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Burmese culture. 
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         1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รปัชนั

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6)

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตสํานึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness 
of citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6)

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางใน
การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน 
การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, 
arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world 
societies, solutions for peace, the development of international cooperation; rules, 
laws, institutions; international integrations and relations in politics, economics and 
society; analysis of current world situations.  
 
 

0020107 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้
Information for Learning 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการนําเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and 
information resources; information storage and retrieval system; access of information 
on the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and 
information ethics. 
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0020108 สมาธเิพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development  

3(3-0-6)

ความหมายของการทําสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของการ
ทําสมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้าน
สมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน 
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับ
วิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-
meditation; applying meditation to daily life, meditation as related to education and 

working purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption ( Jhāna) 
and insight ( Ñyāna) ; fundamental knowledge about introspection ( Vipassanā) ; 
differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and 
introspection; world community and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6)

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of 
geoinformatics in management of natural resources and environment. 

 
      1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards 
for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation 
in quality of life improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; 
principles of learning mathematics; development of mathematical thinking; 
mathematical reasoning and argument; application of mathematical thinking to 
problem solving in everyday life. 
 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technologyand Creativity 

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญของการสร้างสรรค ์การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 
technology and technological procedure leading to innovation creation. 

 
      1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6)

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดต้ังธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business 
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business 
plans, and case studies of successful businesses. 

 

0060102 องค์กรแห่งความสุข
Happy  Workplace 

3(3-0-6)

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความสําคัญขององค์กรแห่งความสุข การทํางานอย่างมี
ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, 
happy work life, and participation in creating a happy workplace. 
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2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
           2.1)  กลุ่มวิชาแกน   15 หน่วยกิต 

    

   

2551103 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์   
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6)

            ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ  องค์การและกระบวนการบริหารงาน 
   

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning 

3(3-0-6)

                      แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจ กําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนําแผน
ไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผนนโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่
เก่ียวข้องกับท้องถิ่น 
 

2552304 องค์การและการจัดการภาครัฐ
Public Organization and Management 

3(3-0-6)

พัฒนาการแนวคิด และการจัดองค์การภาครัฐ องค์ประกอบ และการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การจัดการกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ วัฏจักร
องค์การ ขนาดองค์การ เทคโนโลยีองค์การ นวัตกรมมองค์การ การจัดการความขัดแย้ง การเมืองใน
องค์การ วัฒนธรรมและจริยธรรมองค์การ 
 

2552306 
 

การบริหารงานคลังและงบประมาณภาครัฐ
Government Fiscal and Budgeting Administration 

     3(3-0-6)

บทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง 
นโยบายการเงิน กระบวนการทางการคลัง รายได้ของรัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร หน้ี
สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ การกระจายอํานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น    

 

2553302 การบริหารทรพัยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration 

3(3-0-6)

ปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การวางแผนกําลังคน การ
กําหนดงานและตําแหน่ง การกําหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจ การออกจากราชการ ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม 
 



 16 

 
2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   33หน่วยกิต 

 

 

2551003 ภาษาอังกฤษสําหรบัรัฐประศาสนศาสตร์ 2
English for Public Administration 2 

3(3-0-6)

Analyzing of sentences structure, practice of writing on Public Administration, New 
Public Management, E- Government, and knowledge in Public Administration fields, 
interpreting and communicating on English for Public Administration issues. 

 

 

 

2551001 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
English for Public Administration1 

  3(3-0-6)

 Study and Practice to use English for listening, speaking, reading and writing in Public 
Administration field to understand the sentencese structure, vocabulary and idioms 
used in Public Administration,  usage vocabulary, writing, listening and speaking.   

2551301 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System 

  3(3-0-6)

                       ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
ราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต 

2552101 การปกครองทอ้งถ่ินไทย
Thai Local Government 

  3(3-0-6)

                      แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นไทย วิวัฒนาการ พัฒนาการ และความสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นไทยกับการปกครอง
ส่วนกลางในแง่อํานาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

2552210 การบริหารตามศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy Management 

3(2-2-5)

แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสู่
การพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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2553301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
Project Analysis and Management  

3(2-2-5)

                      ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ
บริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้
บริบทของสังคมไทย 
 

2553303 การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sustainable Development Administration  

  3(3-0-6)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้การบริหารการพัฒนาอย่างย่ังยืน รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา 
หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี การพัฒนาการบริหาร การบริหารเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ปัญหาและวิกฤตการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2553310 ระบบสารสนเทศสาํหรบัการบริหาร
Management Information System 

3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การทั้งการ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียในการบริหารจัดการองค์การ ความรู้เก่ียวกับฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ นโยบายสาธารณะ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2553312 นวัตกรรมการบริหารและการจัดการภาครฐัแนวใหม่  
Innovation for Administration and New Public 
Management 

3(2-2-5)

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการบริหาร นวัตกรรมทางการบริหาร รวมถึง ตัวแบบ และ
บทบาทในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการวิเคราะห์ การปรับปรุงระบบการบริหาร การ
ปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมตรวจภายในการบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
นํากลไกตลาด แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้กับการบริหารและการบริการสาธารณะภาครัฐแนว
ใหม่ตลอดจนศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารและการจัดการภาครัฐใหม่ของไทยเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration 

3(2-2-5)

  กรณีศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการประยุกต์องค์ความรู้ทาง  
รัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่การแก้ไขปัญหาของระบบราชการ  ชุมชน  ท้องถิ่น ตลอดจนการนําเสนอข้อ
ค้นพบจากการปฏิบัติการสัมมนาไปสู่สาธารณะชน  ทั้งน้ีอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน  
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   2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 39หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคับ  21  หน่วยกิต 

 

 
 
 

2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research in Public Administration  

3(2-2-5)

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช้  ฝึกปฏิบัติการ
ดําเนินงานวิจัยทกุขั้นตอนภายใต้จรรยาบรรณการวิจัย 
 

2551102 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science 

  3(3-0-6)

            ความหมาย ความสําคัญ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอํานาจกับ
กฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ตลอด จนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป 

 

2551202 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management  

   3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการการบริหารผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ การวางแผน การติดตาม การพัฒนา การประเมินผล การนํา
ผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ประโยชน์ การกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก บทบาทของบุคลากรในองค์การ 
จริยธรรมและคุณธรรม 
 

2551209 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมนกับริหาร
Good Governance and Ethic for Administrators 

   3(3-0-6)

ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของ
ผู้บริหารภาครัฐ หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ  ปัญหาทางด้านจริยธรรมส่วนตัวและจริยธรรมองค์การ 
ประเด็นเก่ียวกับธรรมาภิบาล ผลกระทบทางสังคมของปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมของผู้บริหารภาครัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล กรณีศึกษา ธรรมาภิบาลและการพัฒนา
อย่างย่ังยืนประสบความสําเร็จ  

2551501 กฎหมายอาญา   
Criminal Law      

3(3-0-6)

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 และหลัก
กฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3 
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                               2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก   18   หน่วยกิต 
                               ใหนั้กศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ีจํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551502 กฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
Administrative Lawsfor Political Science and Public 
Administration 

   3(3-0-6)

ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง หลักการพ้ืนฐาน การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดต้ังสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทําของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครองและสัญญาทางปกครอง 
 

2551508 กฎหมายที่เก่ียวกับสารสนเทศ
Information Laws 

3(3-0-6)

หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ รวมถึงแนวคิด ความเป็นมาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และหลักพ้ืนฐานทั่วไปของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2554904 การวิจัยชุมชนเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม
Community-Based in Participatory Action Research 

3(2-2-5)

                       การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการของชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การบริหารและการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือศึกษารูปแบบ วิเคราะห์ชุมชน 
ท้องถิ่น วิธีการบริหารและการจัดการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตน ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อการบริหารและการจัดการตนเองของท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การ
ประยุกต์ใช้กําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2551201 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น
Introduction to Economics 

   3(3-0-6)

 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกําหนดราคา บทบาทของรัฐบาล
ต่อระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมการ บริโภค
ทฤษฎีการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา  รายได้ประชาชาติ  สถาบันการเงิน  ภาษีอากร  การออม 
การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายเศรษฐกิจ 
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2551203 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การกําหนดคา่ตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์   
Strategic Management for Compensation and Benefits    

3(3-0-6)

ความหมาย ความสําคัญในการกําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  กระบวนการ
การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผล และปัญหาในการกําหนดค่าตอบแทน 
ความสําคัญของสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ระเบียบของข้อบังคับ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เช่น  การประกันสังคม หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 
เป็นต้น   

2551204 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์  
Human Resource Development 

3(3-0-6)

                       องค์ประกอบ ความสําคัญของทุนมนุษย์ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ 
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ  การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างตัวช้ีวัดใน
การพัฒนา  การประเมินมูลค่าเพ่ิมการพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มาตรวัดคุณค่า
ของทุนมนุษย์ 
 

2551205 ภาวะผูน้ํา  
Leadership 

   3(3-0-6)

  แนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของผู้นําต่อบริบททางการบริหารในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎี
ภาวะผู้ นํา ผู้ นําเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ นําเชิงวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาวะผู้ นําและจริยธรรมของผู้ นํา
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการจูงใจและการทํางาน
เป็นทีม และกรณีศึกษาผู้นําในอุดมคติ 

 

2551206 การจัดการเชงิคุณภาพภาครัฐ
Quality Management in Public Sector 

   3(3-0-6)

                       แนวคิดการจัดการภาครัฐใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงคุณภาพกับ
ประสิทธิผลขององค์การ  พัฒนาการแนวคิด กระบวนการ  เครื่องมือการจัดการเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 
โดยเน้นบริบทองค์การภาครัฐ  การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพ องค์ประกอบรางวัลคุณภาพ 

2551207 การจัดการเชงิยุทธศาสตร์
Strategic Management  

  3(3-0-6)

                      วิเคราะห์และวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐโดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบ
และวิธีการจัดทํา และฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ    ด้วยการวิเคราะห์ 
SWOT การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลวิธี และตัวช้ีวัด 
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2551208 การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management  

   3(3-0-6)

  ทฤษฎีความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การ
จัดการความขัดแย้ง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การสื่อสารเพ่ือสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง การไกล่เกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแย้งในมุมมองทางศาสนา ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง โดยกรณีศึกษา
ความขัดแย้งและการใช้สันติวิถีในชีวิตประจําวัน 

 

2551210 การบริหารและการจัดการสิง่แวดล้อม 
Administration and Management of Environmental 

3(3-0-6)

                       แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม การกําหนด
ยุทธศาสตร์และการนําไปปฏิบัติขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ภาคเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน กรณีตัวอย่างและปัจจัยสําคัญที่ผลักดัน
ทําให้ผู้ปกครองให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติและการบริหารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสําเร็จ 
 

2551304 ระเบยีบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration Regulations 

   3(3-0-6)

                        กฎหมาย ระเบียบ วินัย ที่ตราขึ้นโดยส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติงานเป็นระเบียบแบบแผน ได้แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ระเบียบงาน
งบประมาณและการคลัง ระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการพัสดุ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

2551503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
Constitutional Law and Political Institutions 

 3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปของฝ่ายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญและความเป็นกฎหมายสูงสุด การควบคุมกฎหมายมิ
ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง รูปแบบของรัฐ ประมุขของรัฐ อํานาจอธิปไตย การแบ่งแยกการ
ใช้อํานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสถาบันและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 

2551504 กฎหมายแพ่ง  
Civil  Law 

 3(3-0-6)

                       หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี ครอบครัว มรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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2551505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil  Procedure Law 

3(3-0-6)

                        หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น การ
อุทธรณ์และฎีกา 
 
2551506 
 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Evidence Law 

3(3-0-6)

ลักษณะที่สําคัญและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักใน
การรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่
นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ภาค 5 

2551507 
 

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
Criminal Procedure Law 

3(3-0-6)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ หลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน
และศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง 
จําคุก ค้น และปล่อยช่ัวคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

2552110 การปกครองสว่นท้องถ่ินอาเซียนเปรียบเทียบ
Comparative ASEAN Local Government 

3(3-0-6)

                       แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการเปรียบเทียบการปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติและระดับต่างๆ
ตามหลักการและองค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักการกระจายอํานาจการปกครอง รวมถึง
รูปแบบ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การควบคุม การกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2552203 ทฤษฎีความสมัพันธร์ะหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง            
Theories of Socio-Economic and Political Relationship 

3(3-0-6)

                      พัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเมืองไทยและต่างประเทศ
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตามกระแสโลก โดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แรงงานต่างด้าวและการเมือง เพ่ือให้สอดคล้อง
และรองรับความต้องการของการพัฒนาตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งสถาบันที่
เก่ียวข้อง ที่มีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสถาบันต่างๆ เหล่าน้ัน    
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2552307 การคลังและงบประมาณท้องถ่ิน  
Local Fiscal and Budgeting 

3(3-0-6)

อํานาจหน้าที่ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายการกระจายอํานาจ
ทางการคลัง และระเบียบการบริหารการคลังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น 
กระบวนการบริหารการคลังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

2552401 การศึกษารายบุคคล
Individual Study 

3(2-2-5)

                      การศึกษาหาความจริงทางรัฐประสานศาสตร์ โดยให้นักศึกษากําหนดหัวข้อที่สนใจและ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานทั้งสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเขียนผล
การศึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยตนเอง โดยการปรึกษาที่ปรึกษาของการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

2552501 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior 

3(3-0-6)

                       แนวคิดพฤติกรรมองค์การซึ่งเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมปัจเจกบุคคล บุคลิกภาพ  การ
เรียนรู้  ทัศนคติและแรงจูงใจ  และพื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม  ความขัดแย้งและการเมืองในองค์การ  
รวมถึง ภาวะผู้นํา  วัฒนธรรมองค์การ  และการติดต่อสื่อสารในองค์การ โดยศึกษาจากองค์การของภาครัฐ
และเอกชน 
 

2552601 การเปน็ผูป้ระกอบการภาครฐั
Public  Entrepreneurship 

3(3-0-6)

                       บทบาทของภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจและการเมือง  ตลาด สินค้าและ
บริการสาธารณะ การบริหารทรัพยากร การกําหนดราคา และการแสวงหากําไร ผลประโยชน์สาธารณะ 
การบริหารธุรกิจแบบเอกชน กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปสู่การปฏิบัติ 
   
2552701 การบูรณาการนโยบายและโครงการภาครัฐ  

Public Policy and Project Integration 
3(2-2-5)

แนวคิดการจัดการแบบบูรณาการ เป้าหมายและผลลัพธ์ของการบูรณาการนโยบายและ
โครงการภาครัฐ การกําหนดนโยบายเชิงหน้าที่ เชิงประเด็น และเชิงพ้ืนที่ การเช่ือมโยงโครงการระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรโครงการ การงบประมาณ กําหนดการเวลา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร 
ความเช่ือมั่นและจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติงานบูรณาการ ตลอดจนเทคนิคในการบูรณาการ
โครงการ 
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2553306 การวิเคราะหอ์งค์การและวิเคราะหร์ะบบงาน  
Analysis of Organization and Work System  

3(2-2-5)

                       พิจารณาวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ  ลักษณะพ้ืนฐาน 
ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย การศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิง
ระบบ การศึกษาองค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบการบริหารปฏิบัติการ ปัญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือการ
วิเคราะห์   การวิเคราะห์และพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตในองค์การ 
 

2553307 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 
Comparative Local Administration and Government 

 3(3-0-6)

  ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต  
 

2553308 การประเมินโครงการและผลกระทบ  
Project and Impact Evaluation 

3(2-2-5)

หลักการและแนวทางการประเมินผลโครงการ การกําหนดประเด็นการประเมิน 
หลักเกณฑ์ในการประเมิน การวัดผลการประเมิน รูปแบบการประเมินผล การศึกษาผลกระทบของ
โครงการภาครัฐในมิติที่สําคัญ อาทิ การประเมินผลกระทบด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ ตลอดจนการประชาพิจารณ์ และแนวทางการจัดการและบรรเทาผลกระทบของโครงการภาครัฐ 

2553309 การวิเคราะหน์โยบาย  
Policy Analysis 

3(3-0-6)

หลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบ
ต่างๆ เช่น การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ โดยการวิเคราะห์นโยบายที่สําคัญของประเทศไทย 

 
2553313 การพัฒนาองค์การเเละการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Organization Development and Change Management 
3(2-2-5)

การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบองค์การ การวิเคราะห์  สังเคราะห์ แนวคิดการพัฒนาองค์การที่
ประสบผลสําเร็จ เพ่ือพัฒนาองค์การในอนาคตอย่างเป็นระบบ นํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรชุมชน และ
ท้องถิ่นได้อย่างดีประสิทธิผล   
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                       แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะขององค์กรท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับ
หน่วยงานอ่ืน การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้าง การงบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
ประเมินการปฏิบัติงาน การระดมทรัพยากร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การสร้างเครือข่ายขององค์กร
ท้องถิ่น รวมถึงเทคนิคการจัดการ ความท้าทายและอุปสรรคของการจัดการองค์กรท้องถิ่นไทย  
 

 

 
2.4) กลุ่มฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ      7     หน่วยกิต 

2553802 การเตรียมฝึกประสบการณวิ์ชาชีพรัฐประศาสนศาสตร ์              
Preparation for Professional Internship in Public 
Administration  

2(1-2-3)

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การ รับรู้  ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้ เ รี ยนใ ห้มีความรู้  ทักษะ  
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
 

2554103 การจัดการองค์กรท้องถ่ิน
Local Organization Management 

3(3-0-6)

2554106 การจัดการเครือข่ายและความร่วมมือ
Networkandcollaboration Management 

3(3-0-6)

                      แนวคิดการจัดการเครือข่ายและความร่วมมือ การระดมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การสร้างการ
กําหนดกรอบประเด็นปัญหาร่วมกัน การสร้างความเห็นพ้องต่อเป้าหมายและแนวทางการแก้ปัญหา กลไก
และโครงสร้างการจัดการเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน การจัดการความขัดแย้ง และการสร้าง
ความเช่ือมั่นระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
 
2554107 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

Knowledge Management andLearning Organization 
3(3-0-6)

                       แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความคิดเชิงระบบ ความรอบรู้ของ
บุคลากร แบบแผนทางความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการเรียนรู้เป็นทีม  หลักการจัดการจัดการ
ความรู้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการประยุกต์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การ 

 

2554903 สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   
Statistics for Public Administration Research 

3(2-2-5)

                       สถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติสําหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งสถิติที่ใช้
สําหรับการพรรณนา สถิติที่ใช้สําหรับการอนุมาน การแจกแจงและความน่าจะเป็น ตลอดจนสถิติที่ใช้เพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์                         
Professional Internship in Public Administration  

5(450)

 การฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารในองค์การ การวางแผนโครงการในการแก้ไขปัญหา 
การบริหารในองค์การ และเสนอแนวทางการแก้ไขโดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ  

 
2553804 การเตรียมสหกิจศึกษา

Preparation for Cooperative Education 
1(45) 

                       การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา  เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทํางานเป็นหลัก  การปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามข้อตกลงระหว่าง
คณะหรือมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมีอาจารย์นิเทศของหลักสูตรทําหน้าที่
ให้คําปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับพนักงาน
ของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
 

2554804 สหกิจศึกษา 
Cooperative  Education 

6(540)

                       การจัดให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์ทํางาน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตามข้อตกลงระว่างคณะหรือมหาวิทยาลัย
สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมีอาจนิเทศของหลักสูตรทําหน้าที่ให้คําปรึกษา ดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/
องค์การผู้ใช้บัณฑิต 
 

3)    หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า            6       หน่วยกิต 
        เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา
วิชาเอกน้ัน 

 
 


