หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) B.P.A. (Public Administration)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหาร คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิ ต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
2. มีคุณภาพทางวิชาการ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานราชการยุคใหม่และการ
จัดการงานสาธารณะ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
3. มีความเชื่อมั่นต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
4. มีค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ บุ ค คล ชุ ม ชนและสั ง คมโดยมี ภ าวะผู้ น า สามารถ
ปฏิบัติงานลักษณะกลุ่มร่วมกับชุมชนและประชาชนได้
5. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเข้าถึงความรู้และสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิผล
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มเฉพาะด้าน
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1500110
1500111
1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1500108
1500109
11500113

2551103
2551301

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุม่ ภาษา
9 หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
English for Public Administration
2.2) กลุม่ พื้นฐานวิชาชีพ
33 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
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3(3-0)
3(3-0)
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2552101
2552301
2552306
2553301
2553302
2553303
2554901
2554902
2562505

การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
การบริหารงานคลังสาธารณะ
Public Fiscal Administration
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Administration
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration Research Methodology
กฎหมายปกครอง 1
Administrative Law 1
2.3) กลุม่ เฉพาะด้าน ให้เลือกเรียน

2551102
2551201
2551106
2551209
2551210
2551304
2551202
2552304
2552305

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
Introduction to Economics
การเมืองไทย
Thai Politics
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Good Governance And Sustainable Development
การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Administration And Environmental Management
ระเบียบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration Regulation
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
องค์การและการจัดการภาครัฐ
Public Organization and Management
ทฤษฎีการเมือง
Political Theory
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

45 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2551203
2551204
2553305
2553306
2553307
2553308
2553310
2552307
2553312
2551205
2551206
2554103
2551207
2551208
2554903
2552401
2562308
2562309
2562509

การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
Compensation and Benefits Management
การพัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Development
เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
Organization and Work System Analysis
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government
การประเมินโครงการ
Project Evaluation
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
Management Information System
งบประมาณภาครัฐ
Government Budgeting
การบริหารจัดการภาครัฐใหม่
New Public Management
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ
Transformation Leadership
การจัดการเชิงคุณภาพภาครัฐ
Quality Management in Public Organization
การจัดองค์กรท้องถิ่น
Local Organization Management
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Management
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Conflict Transformation by Peaceful Means
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Statistics for Public Administration Research
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
กฎหมายอาญา 1
Criminal Law 1
กฎหมายอาญา 2
Criminal Law 2
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
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3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2563503
2563515
2562304

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Law 1
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil Laws
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2553802
2554801

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
7

หน่วยกิต

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Internship in Public Administration
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
Professional Internship in Public Administration
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

2(1-2)
5(450)

6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม การใช้
ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์
การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพล
ของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาใน
กลุ่มอาเซียน ภาษาและวัฒนธรรมตามกรอบแนวคิดของ UNESCO ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาใน
วรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการ ของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการดารงชีวิตการให้คุณค่าของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละต่อส่วนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้าน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงออก
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เชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะ
มาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง

2500115

วิถีไทยสูส่ ังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนิ นชี วิ ตในปั จจุ บั น สร้ างความตระหนั กในคุ ณค่ าวั ฒนธรรม และการร่ วมกิ จกรรมสื บสานวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การ
กลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Law in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บชี วิ ตประจ าวั น เช่ น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
4000115
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ
ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุข
ภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดาเนินชีวิตแบบองค์รวมใน
ชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การคิดแบบองค์รวม การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการและ
แนวคิดแบบต่างๆของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลกสมัยใหม่
สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเทคโนโลยี รู ปแบบต่ างๆ กั บการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต สั งคม และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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สภาพแวดล้อมการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต การศึกษา การแพทย์ การสื่อสาร ฯลฯ ข้อดี ข้อเสีย
ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนา

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน

94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

1500108

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)
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
3(3-0)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(Prerequisite : 1500107 Communicative English
through Media )
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, notetaking and summarizing chosen texts.
1500113
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
English in Public Administration
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)
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
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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texts and highlights of presentation techniques included.

2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

33

หน่วยกิต

2551103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ
องค์การและกระบวนการบริหารงาน
2551301
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0)
Thai Public Administration System
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
ราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ
และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Government
แนวคิด ทฤษฎี การปกครองท้อ งถิ่ น ที่เ ป็น รากฐานของการปกครองและการพั ฒ นา
ระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึง การปกครองท้อ งถิ่น ไทย ในแง่ข องวิ วัฒ นาการ พั ฒ นาการ และความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น และความสัมพั นธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่น
ไทยกั บ การปกครองส่ ว นกลางในแง่ อ านาจ รู ป แบบ ปั ญ หาและผลกระทบ และการพั ฒ นาระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
2552301
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0)
Public Policy and Planning
แนวความคิด และวิธีการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กาหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดนโยบายและการวางแผน การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบาย และ
แผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2552306
การบริหารงานคลังสาธารณะ
3(3-0)
Public Fiscal Administration
บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ระบบการบริหารงานคลัง
ในภาครั ฐ และสถาบั น การบริ ห ารงานคลั งในประเทศ นโยบายการคลั ง รายรับ ของรัฐ บาล ภาษี หนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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สาธารณะ ฐานะการคลังรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน การเมืองในการกาหนดนโยบายและการบริหารงาน
คลังรัฐบาล การกระจายอานาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553301
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Project Analysis and Management
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของ
สังคมไทย
2553302

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0)
Public Human Resource Administration
ปรั ช ญา ความเป็ น มา แนวคิ ด และนโยบายการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ ตั้ งแต่ก าร
วางแผนกาลังคน การกาหนดงานและตาแหน่ง การกาหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การ
พัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตาแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวีย นโยกย้าย การ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การออกจากราชการ ผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
2553303
การบริหารการพัฒนา
3(3-0)
Development Administration
ความหมายของการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ จนถึง
การบริหารการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆของการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
ด้านอื่น ๆ วิวัฒ นาการการบริ ห ารการพัฒ นาในสั งคมไทย การนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการพัฒ นา
ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในสังคมโลก ปัจจัยอันนาไปสู่วิกฤตการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2554901
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Seminar on Public Administration
กรณี ศึ ก ษาทางด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยการประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ไปสู่การแก้ไขปัญหาของระบบราชการ ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการนาเสนอข้อ
ค้นพบจากการปฏิบัติการสัมมนาไปสู่สาธารณะชน ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
2554902
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Public Administration Research
Methodology
ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถิติ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ ฝึก
ปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยทุกขั้นตอนภายใต้จรรยาบรรณการวิจัย
2562505
กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Laws
ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมาย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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ปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความ
กฎหมายปกครอง การจั ดระเบี ยบราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการ
ของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง

2.3) กลุ่มเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียน
45 หน่วยกิต
2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Political Science
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอานาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่สาคัญ ตลอด จนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
2551201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Economics
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกาหนดราคา บทบาทของ
รัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากร ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมการ
บริ โ ภคทฤษฎีการผลิ ต ตลาดและการกาหนดราคา รายได้ประชาชาติ สถาบันการเงิน ภาษีอากร
การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายเศรษฐกิจ
2551106
การเมืองไทย
3(3-0)
Thai Politics
ทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้ว ยการพัฒ นาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย
บทบาทของทหารและกลุ่ มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
2551209
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0)
Good Governance And Sustainable Development
ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฏี และความสัมพันธ์ของการปกครองและ
การบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าล กับ การก าหนดนโยบายและการนานโยบายไปพัฒ นาประเทศตาม
แนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีตัวอย่าง และปัจจัยสาคัญที่ผลักดันทาให้ธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสาเร็จ
2551210
การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0)
Administration And Environmental Management
แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนด
ยุทธศาสตร์ และการน าไปปฏิบัติขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ภาคเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน กรณีตัวอย่างและปัจจัยสาคัญที่ผลักดัน
ทาให้ผู้ปกครองให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติและการบริหารและ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสาเร็จ
2551303
ระเบียบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration Regulation

3(3-0)

2551202

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0)
Performance Management
แนวคิด หลักการในการประเมินบุคคลในองค์การ การประเมิน กระบวนการเลือกสรร
บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใช้
เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่น ตรงและความเชื่อถือได้
2552304
องค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0)
Public Organization and Management
พัฒนาการและแนวคิดการจัดองค์การภาครัฐ การจัดโครงสร้าง พฤติกรรมของกลุ่มและ
บุคคลในองค์การภาครัฐยุ คใหม่ ตลอดจนการศึกษาการวางแผนการตัดสินใจ การสื ่อ สาร การ
ทางานร่ ว มกัน ทั้งภายในระหว่างองค์การและภาคประชาชนและการบริหารงานตามแนวนโยบายของ
รัฐ ภายใต้บริบทสังคมไทย
2552305
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0)
Political Theory
การสร้ างทฤษฎีเกี่ย วกั บรัฐ ศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที่ส าคั ญ ๆ ในทาง
รัฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการ
สื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
2551203
การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
3(3-0)
Compensation and Benefits
ความหมาย ความสาคัญของการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกาหนด
ค่าตอบแทนเพื่อผลงานที่ดีขึ้น การวิเคราะห์ค่าตอบแทนและวิเคราะห์ประโยชน์และกลยุทธ์การบริหาร
ค่าตอบแทน ความสาคัญของสิทธิประโยชน์เพื่อการบริหารงานบุคคล ชนิดและวิธีการจัดผลประโยชน์เพื่อ
การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระเบียบของข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น การประกันสังคม เป็นต้น
2551204
การพัฒนาทุนมนุษย์
3(3-0)
Human Capital Development
องค์ ป ระกอบ ความส าคั ญ ของทุ น มนุ ษ ย์ การบริ ห ารจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างตัวชี้วัดใน
การพัฒนา การประเมินมูลค่าเพิ่มการพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มาตรวัดคุณค่า
ของทุนมนุษย์
2553305
เทคนิคการบริหาร
3(2-2)
Administrative Techniques
เทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การ
ทางานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ PERT (เทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ), CPM (ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต) เป็นต้น รวมทัง้ เทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิค
การบริหาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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2553306

การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0)
Organization and Work System Analysis
พิจ ารณาวิเคราะห์ เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ ลั กษณะพื้นฐาน
ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย การศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิง
ระบบ การศึกษาองค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบการบริหารปฏิบัติการ ปัญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตในองค์การ
2553307

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Administration and Government
ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจ
ทางการเมืองและการบริห าร เปรีย บเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
รู ป แบบต่ า ง ๆ ของต่ า งประเทศกั บ ประเทศไทย แนวนโยบายของรั ฐ ที่ มี ต่ อ การปกครองท้ อ งถิ่ น
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ างรั ฐ บาลกับ องค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจน
แนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
2553308
การประเมินโครงการ
3(3-0)
Project Evaluation
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การ
กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินโครงการ โดยเฉพาะการประเมิน
โครงการก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมิน
โครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น
2553310
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
3(3-0)
Management Information System
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานใน
องค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดย
บูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิ สาหกิจ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
2552307
งบประมาณภาครัฐ
3(3-0)
Government Budgeting
ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การตั้งค่าของงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การบริ ห ารงบประมาณและหลั ก การวิ เคราะห์ ง บประมาณ แนวทางการพั ฒ นา ระบบ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
2553312
การบริหารจัดการภาครัฐใหม่
3(3-0)
New Public Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม่ การนากลไกตลาด แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้กับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ของไทย
2551205
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ
3(3-0)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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Transformation Leadership
แนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของผู้นาต่อบริบททางการบริหารในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎี
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ ผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาวะผู้นาและจริยธรรมของ
ผู้นา การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ทฤษฏีการจูงใจและการ
ทางานเป็นทีม และกรณีศึกษาผู้นาในอุดมคติ

2551206

การจัดการเชิงคุณภาพภาครัฐ
3(3-0)
Quality Management in Public Organization
แนวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ ใหม่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การเชิ ง คุ ณ ภาพกั บ
ประสิทธิผลขององค์การ พัฒนาการแนวคิด กระบวนการ เครื่องมือการจัดการเชิง คุณภาพทั่วทั้งองค์การ
โดยเน้นบริบทองค์การภาครัฐ การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพ องค์ประกอบรางวัลคุณภาพ
2554103
การจัดองค์กรท้องถิ่น
3(3-0)
Local Organization Management
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์กรท้องถิ่น ทั้ งด้านโครงสร้างองค์กร ด้านอานาจ
หน้าที่ และด้านการบริหารและการจัดการขององค์กรท้องถิ่น รวมถึงการนาเทคนิคการบริหารและการ
จัดการต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการจัดโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่และพันธกิจของ
องค์กร โดยเน้นองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ที่มีรูปแบบหลากหลายและแตกต่างกัน และเป็นองค์กรที่มี
หน้าที่หลักในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยใน
ปัจจุบัน และรูปแบบโครงสร้างองค์กรและการจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยที่เหมาะสมในอนาคต
2551207
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3(3-0)
Strategic Management
วิเคราะห์และวิธีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐโดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบและ
วิธีการจัดทา และฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลวิธี และตัวชี้วัด
2551208
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี
3(3-0)
Conflict Transformation by Peaceful Means
ทฤษฎีความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ความยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์ การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟัง
อย่างลึกซึ้ง การไกล่เกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแย้งในมุมมองทางศาสนา ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง โดย
กรณีศึกษาความขัดแย้งและการใช้สันติวิถีในชีวิตประจาวัน
2554903
สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Statistics for Public Administration Research
สถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติสาหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งสถิติที่ใช้
สาหรับการพรรณนา สถิติที่ใช้สาหรับการอนุมาน การแจกแจงและความน่าจะเป็น ตลอดจนสถิติที่ใช้เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
2552401
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(2-2)
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Independent Studies
การศึกษาหาความจริงทางรัฐประสานศาสตร์ โดยให้นักศึกษากาหนดหัวข้อที่สนใจและ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือ ผสมผสานทั้งสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุ่มตัวอย่าง
การสร้ างเครื่ องมือของการวิจั ย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงการเขียนผล
การศึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยตนเอง โดยการปรึกษาที่ปรึกษาของการวิจัยอย่างเป็นระบบ

2562308

กฎหมายอาญา 1
3(3-0)
Criminal Law 1
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
2562309
กฎหมายอาญา 2
3(3-0)
Criminal Law 2
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3
2562509
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Law
ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบ่งแยกอานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอานาจนั้น ตามรัฐธรรมนูญของไทย
2563503
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน
หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 5
2563515
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Criminal Procedure Law 1
ศึ ก ษาประมวลกฎหมายพิ จ ารณาความอาญา ได้ แ ก่ หลั ก ทั่ ว ไป อ านาจพนั ก งาน
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การ
จับ ขัง จาคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1
และภาค 2
2562304
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
2553802

2.4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(1-2)
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Preparation for Professional Internship in Public
Administration
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และสังเกตการณ์มีส่วนร่ว มในการฝึก ปฏิบัติงานด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง

2554801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Public Administration
การฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารในองค์การ การวางแผนโครงการในการแก้ไขปัญหา
การบริหารในองค์การ และเสนอแนวทางการแก้ไขโดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีม การ
ประเมินผล ฯลฯ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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