หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in Local
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
(Local Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Local Administration)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มพี ืน้ ความรูภ้ าษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญากับผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6.2 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
6.3 คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา การ
บริหารท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2558

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน
8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
8.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8.4 ผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการ
8.5 ผูน้ าท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ผูน้ าชุมชน
8.6 นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์
อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสังคมโลกในปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้น เนื่องจากประเทศไทยจัดได้ว่ามีพื้นฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้เชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยุทธศาสตร์การบริหาร การสร้างเครื่องมือ
ทางด้านการบริหาร จึงต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ เพื่อรองรับกระแสการแข่งขันที่เ กิดขึ้นใน
ปัจจุบัน นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น ทาให้เกิดผล
กระทบทั้งในด้านลึกและด้านกว้างต่อการบริหารภาครัฐที่เป็นการบริหารเพื่อส่วนรวม การบริหารงานเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมรวมถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลายทั้งปัญหาและความ
ต้องการ ดังนั้น การบริหารภาครัฐในสถานการณ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของบริบทดังกล่าวจาเป็นที่
จะต้องอาศัยความรู้ที่หลากหลาย เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหาร กฎหมาย เทคโนโลยี เพื่อนามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเข้มข้น

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ระบบการบริหารในองค์การต่าง ๆ ยังคง
เป็นกลไกสาคัญสาหรับการบริหารประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โอกาสที่ประเทศจะ
พั ฒ นาให้ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไปจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการปรั บ ตั ว ทั้ ง ระบบกลไก และเครื่ อ งมื อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องคานึงถึง คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน จากต้องการความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งไปที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) จึงจาเป็นต้องเน้น
คุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพและต่อสังคม รวมทั้งการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งดาเนินการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้น จาเป็นต้องอาศัยความรูใ้ นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
การบริหาร
11. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ปฏิ บัติ ง านอยู่ ใ นองค์ก ารต่ าง ๆ โดยเฉพาะองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ความรู้ ความสามารถทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการประยุกต์กับการประกอบสัมมาอาชีพด้านการบริหาร ได้แก่ การทางาน
การบริหาร การบริหารโครงการ การใช้เทคโนโลยีสาหรับการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมการ
ทางาน รวมทั้งการสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ สาหรับการปฏิบั ติงานในปัจจุบัน จาเป็นต้องมีความสามารถใน
ประยุกต์ใช้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ การบริหารงานของท้องถิ่น ที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย ดั งนั้น เพื่อพั ฒนาทัก ษะของผู้เ รี ย น ให้ เ ข้า ใจแนวคิด การบริห ารเชิง ยุ ท ธศาสตร์
ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝน เรียนรู้หลักการบริหาร การคิดวิเคราะห์ โดยการประยุกต์หลักการการ
บริหารและองค์การเพื่อการวางแผน ควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารจัดการองค์การ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยความรู้ที่เป็นสหวิทยาการเพื่อนามา
สังเคราะห์และสร้างสรรค์ให้เกิดความรูท้ ี่เหมาะสมในการบริหารท้องถิ่น

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพ อดทนและสู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือ งวัฒนาของ
สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และความต้องการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการเกษตรชั้นนาในระดับ
นานาชาติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จึงได้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่
จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านการบริหาร การจัดการ และสมรรถนะในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ที่สนอง
ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นได้ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงพันธกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติที่จะมีการขยายขอบเขตของความ
ร่วมมือของนานาประเทศ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเริ่ม
ดาเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2558 โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
ด้านอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต ดังนั้น การเตรียมความพร้อ มต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นที่จะต้อง
มีความรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้งในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อสามารถ
บริหารงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกว้าง
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาแกน ได้แก่
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ด้วยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ในการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ของทั้ง 2
หลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนและใช้รายวิชาร่วมกัน ทั้งในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอก
เลือก (โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร) เพื่อลดความซ้าซ้อนของวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกัน และเพิ่มสิทธิโอกาสแก่นักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาที่ตรงต่อความต้องการมากยิ่งขึน้

- นักศึกษาจากคณะอื่นสามารถเลือกลงวิชาต่าง ๆ ของหลัก สูตรรัฐ ประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ที่มเี ปิดในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นวิชาเอกเลือกหรือวิชาเลือกเสรี
ได้ตามเงื่อนไขที่รายวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ ได้กาหนดไว้
12.3 การบริหารและการจัดการ
- มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนในกลุ่มวิชา/รายวิชาใน
หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในคณะอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ นื้ อ หาความรู้ ทั ก ษะ ที่ ตรงตามความต้ อ งการและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ให้มผี ปู้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลและประเมินผล
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตรปริญญาตรี
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
กลุ่มวิชาภาษา
12
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
99
กลุ่มวิชาแกน
30
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
54
กลุ่มวิชาเอกเลือก
15
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable
และเลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE 021 Social Sciences in Everyday Life
ศท 022 อารยธรรมโลก
GE 022 World Civilization

3 (2-2-5)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
GE 104 Man and Environment
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
GE 302 Thai Society and Culture Development
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวันและการประกอบการ
EC 101 Economics in Daily Life and Operations
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
GE 011 Man and Arts Appreciation
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมของมนุษย์
GE 012 Psychology and Human Behavior
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต
GE 013 Health for Life
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
GE 180 Art and Creative Thinking
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
GE 304 Liberal Art of Intellectuals
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
GE 305 History and Development of Lanna

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

- กลุ่มวิชาภาษา
ศท 031 การใช้ภาษาไทย
GE 031 Thai Language Usage
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
GE 141 Fundamental English 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
GE 142 Fundamental English 2
ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
GE 245 English for Social Science 1
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผษ 101เกษตรเพื่อชีวิต
AP 101 Agriculture for Life
และเลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
SC 101 Science for Life
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SC 102 Development of Science and Technology
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
GE 014 Information Searching for Academic Study
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
EI 101 Basic Engineering in Daily Life
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
EI 102 General Aspects of Food and Drug
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
รป 111 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12 หน่วยกิต
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
99 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

PA 111 Introduction to Public Administration
รป 112 เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
PA 112 Public Economics for Local Management
รป 211 จิตวิทยาการบริหารองค์การสาธารณะ
3 (3-0-6)
PA 211 Management Psychology in Public Organization
รป 212 ทฤษฎีองค์การและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
3 (3-0-6)
PA 212 Contemporary Theories of Government Organization and
Management
รป 213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
PA 213 Human Resource Management in Public and Private Sectors
รป 311 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
PA 311 Public Policy and Planning
รป 433 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การสาธารณะ
3 (3-0-6)
PA 433 Organizational Behavior
รศ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
PO 101 Introduction to Political Science
รศ 104 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย
3 (3-0-6)
PO 104 Fundamental of Laws
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
LR 241 English Language Practice 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
LR 242 English Language Practice 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
LR 243 English Language Practice 3
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รป 231 ภาวะผู้นากับการบริหารในองค์การและชุมชน
PA 231 Leadership Management in Organization and Community
รป 241 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
PA 241 Economic of Local Community
รป 242 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
PA 242 Local Natural Resources and Environmental Management
รป 261 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

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

PA 261 Information Analysis in Public Administration
รป 318 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
PA 318 Research in Public Administration
รป 321 การบริหารการเงินท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PA 321 Local Finance Administration
รป 331 การบริหารโครงการสาธารณะ
3 (2-2-5)
PA 331 Public Project Managemaent
รป 333 การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
PA 333 Development Administration
รป 336 ระบบสารสนเทศสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
PA 336 Management Information System for Public Administration
รป 337 การบริหารกิจการท้องถิ่น
3 (2-2-5)
PA 337 Local Affairs Administration
รป 426 จริยธรรมสาหรับการบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PA 426 Ethics for Local Administration
รศ 103 ปรัชญา ทฤษฏี และแนวคิดทางการเมือง
3 (2-2-5)
PO 103 Political Philosophy, Theories and Concepts
รศ 212 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PO 212 Local Politics and Government
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รศ 213 ลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
PO 213 Economic and Political Ideology
รศ 313 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
PO 313 Administrative Laws
บศ 497 สหกิจศึกษา หรือ
9 (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
AS 497 Co-operative Education
16 สัปดาห์)
บศ 498 การเรียนรู้อิสระ หรือ
9 (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
AS 498 Independent Study
16 สัปดาห์)
บศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
9 (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า
AS 499 Overseas Study, Training or Internship
16 สัปดาห์)
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
รป 232 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
PA 232 Comparative Public Administrations

15 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

รป 243 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PA 243 Social and Culture of Local Community
รป 244 สิทธิชุมชนในการบริหารทรัพยากร
3 (2-2-5)
PA 244 Community Rights in Resources management
รป 332 การบริหารวิสาหกิจชุมชน
3 (2-2-5)
PA 332 Management of Community Enterprises
รป 334 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
PA 334 Strategic Planning for Integrated Development in
Local Administration
รป 335 นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
PA 335 Innovation and Change Management
รป 341 การบริหารภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3 (2-2-5)
PA 341 Crisis and Risk Management
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
รป 343 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PA 343 Peace Study for Local Development
รป 460 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-3-5)
PA 460 Seminar in Public Administration Research Practice
รศ 216 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3 (3-0-6)
PO 216 Criminal Law : General Principles
รศ 426 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3 (3-0-6)
PO 426 Criminal Law: Specific Offences
รศ 427 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
PO 427 Criminal Procedure
รศ 428 กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
PO 428 Evidence Law
ให้ เ ลื อ กเ รี ย น รา ย วิ ช าดั ง ที่ ป รา ก ฏ ใ นก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก เลื อ ก แล ะ /ห รื อ ร า ย วิ ช า ใ น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดสอนในอนาคต และ /หรือรายวิชาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ /หรือ
รายวิชาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิชาแกน หรือวิชาเอกของหลักสูตรฯ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น และเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและทาความเข้าใจ
รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก และการวิเคราะห์ปัญหาสังคม
รูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 021

Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Social phenomena in everyday life, application of concepts and theoretical knowledge
in the Social Sciences for the understanding and explanation of social occurrences, changes in
Thai society in relations to global society, analysis of social problems in the modern world
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 022

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ในด้านการเมืองเศรษฐกิจ
สั ง ค ม วั ฒ น ธ ร ร ม (ด น ต รี ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง ว ร ร ณ ก ร ร ม ป รั ช ญ า ศ า ส น า )
ที่มีอิทธิพลกับสังคมไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

GE 022

World Civilization
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in terms of political,
economic, social, and cultural dimensions including music, art, dramatic art, literature,
philosophy, and religion, their influences on Thai society

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 104

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์วิวัฒนาการ
ของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนา
ที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให้รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 104
Man and Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, the knowledge
relates to plants and animals, the study of socio-economic and cultural evolution, the
development of sciences and technology effecting on natural environment and ecology,
thinking process and decision making in appropriating uses of natural resources
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

ศท 302

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่กาหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่อง
จากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 302
Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Studying the formation of Thai society. The factors that determine the characteristics of
socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, dramatic arts, music, trends to
structure of Thai society in the present day and the characteristic that continuous from Thai
society in the past, including trend of change in Thai society and culture.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

กช 321

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของ
ไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

CM 321

Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept, its
relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on Thailand.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศศ 101

เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวันและการประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาท
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผน
ทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อให้เกิดวิธีคิดต่อการเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจาวันได้และสามารถพัฒ นาใช้เป็นแนวคิ ดในการประกอบธุรกิจอันนาไปสู่การเป็น
เจ้าของกิจการในอนาคต ได้
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
EC 101 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
This course aims to study the meaning and important of Daily Life and Operation
Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, Government roles in
daily life economy, financial economics and financial planning for operation are also included.

This course will help to understand and adapt the daily life behaviors follow to the economy
changes as well as able to apply knowledge for operating their own businesses in the future.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 011
มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของมนุษย์ กับศิลปะดนตรี
และนาฏศิลป์ ปลูกฝังการชื่นชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบในศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทย
และต่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 011

Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Aesthetics in arts, arts development and its relation to human life, music, dramatic art
and visual art, arts appreciation, analysis and criticism of Thai and Western arts.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 012

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์ กระบวนการทางจิต
บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 012

Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Perspectives in behavior, biological foundations of behavior, human development,
mental processes, personality, health behavior, social behavior
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 013

สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต

3 (1-4-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคานึงถึงหลักการ
ทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสาคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและ
ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการ
เล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 013

Health for Life
3 (1-4-4)
Prerequisite: None
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on
principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health,
exercise for health, nutrition and health, stress prevention and eradication, physical fitness test
and assessment, first aid, prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and
major transmitted and non-transmitted diseases, providing sex-education
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่างๆ ศึกษากระบวนการของการ
สร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหา
และปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญของศิลปะที่ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 180

Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Definition of art, genres of art, artistic creation process, creative thinking elements,
problems of artistic creation and their solutions, practice of drawing lines and shapes, painting,
colouring, and spacing, artistic composition and fundamental artistic techniques, creation of
artistic work
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 304

ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจนการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 304 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
The study of self-recognition, recognition of others, techniques and strategies of selfrecognition and recognition of others, skills of communication and human relation, personality
development, skill of thinking and economic, social and political problem analyzing including
awareness of public property and ways of living in society with happiness
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

ศท 305

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยก่อตั้งเป็นอาณาจักร
สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของล้านนา เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 305
History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The study of historical development of Lanna before the Kingdom establishment, during
the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under Siamese protectors and the
annexation of Lanna into Siam, the study of socio-economic, political, and cultural changes of
Lanna, and the study of socio-economic, political, and cultural situations of contemporary
Lanna.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
- กลุ่มวิชาภาษา
ศท 031
การใช้ภาษาไทย

3 (1-4-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความสาคัญ คิด
วิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และแสดง
ความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคาการสร้างประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า
เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความคิดเห็น และบทความทางวิชาการได้
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 031

Thai Language Usage
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Practice of listening and reading for main ideas, analysis and evaluation of text from
listening and reading, speaking for giving information, knowledge, and opinions, sentence and
paragraph writing, essay writing, documentary writing, argumentative and academic articles
writing
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา และ ฝึ กใช้ภ าษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการ
เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 141

Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Practice of English for communicative purposes on a basic level, English usage in
everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing, English learning
strategies
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

ศท 142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึ ก ษาและฝึ ก ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการ
เรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ วั ฒ นธรรมการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต หรื อ เป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ ก ารเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 142

Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : GE141 Fundamental English 1
Practice of English for communicative purposes on an intermediate level, English usage in
everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing, English learning
strategies, application of language skills to real life situations in accordance with the cultures of
English speakers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 245

ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะด้านและโครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

GE 245

English for Social Science 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE 142 Fundamental English 2
To study specific English vocabulary and structures based on the functions of language
use relevant to Social Sciences in order to develop reading skills for the purposes of study,

research and communication, so that students can apply the language knowledge and skills in
their learning at a higher level.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วท 101
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กาเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจาวัน ดา รา
ศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจาวันการใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
SC 101

Science for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Origins of the Earth and life, evolution of life, biology in everyday life, introduction to
astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation, use of nuclear energy for
peace, the environment and pollutions, chemical substance in food, medication in everyday
life, use of chemicals in industry and their effects on the environment, nanotechnology and its
trend and application.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

วท 102

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของมนุ ษย์ตั้ งแต่ ยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่างๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร (Agriculture Economy) ยุคอุตสาหกรรม (Industrial
Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแห่งโมเลกุล (Molecular Economy) การพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพื่อชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการ
ค้นคว้าด้านยารักษาโรค การวิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการด้านจี
โนมนุษย์และชีวสารสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาใน
อนาคต

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
SC 102

Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization, scientific and
technological development and economic characteristics in different periods, namely,
agriculture economy, industrial economy, information economy, molecular economy, scientific
development in terms of application to life, food and medication, effects of software
technology on medical industry, research and advancement in medicine, protein analysis in the
human body for medical diagnosis and treatment, human genomic development and
bioinformatics, research in herbs, indigenous wisdom in medication and its prospect in medical
industry.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

ศท 014

การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบเครือข่าย วิธีการ
เข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูล ห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้
เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การเขี ย นรายการอ้ า งอิ ง (Reference) และการลงรายการบรรณานุ ก รมตามรู ป แบบ
มาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
GE 014

Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
Prerequisite : None
Fundamental knowledge of information, use of information resources with an emphasis
on the Internet access, access means of library information databases and online databases on
the Internet, use of search engines, information evaluation and how to make an effective use of
desired information, citing references and making bibliographies for academic papers

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
วอ 101

วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบไฟฟ้าและการสื่ อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลั งงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้และบารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ความรู้พื้นฐานในงานก่อสร้าง
ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
EI 101

Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Electrical systems and communication, use of electrical equipments for energy saving,
use and maintenance of computer, use and maintenance of vehicles and farm machineries,
fundamental of construction, water supply and sanitary, and environmental management in
everyday life.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
วอ 102

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหารในชีวิตประจาวัน การใช้
ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร
โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาอันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
EI 102

General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Importance of food, food consumption culture, technological applications to food in
everyday life, use of food beyond consumption, nutritional service, small food enterprise and
marketing, logistics and supply chain, nutraceuticals, general knowledge of medicine dosage and
its danger, and drug, consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาแกน
รป 111
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกับสภาพแวดล้อม การบริห ารกับ
นโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ
การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ และพฤติกรรมทางการบริหาร ตลอดจนความรับผิดชอบของการ
บริหารราชการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 111

Introduction to Public Administration.
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Theories of public administration and development, Management of the environment,
Management of public policy, Management processes such as planning and organization,
Personnel Management reporting, budgeting administrative behavior, and the responsibility of
government.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 112

เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ สาธารณะ เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง ทฤษฎี สิ น ค้ า สาธารณะ
และ
กระบวนการบริ หารสินค้าสาธารณะของรัฐบาลและการบริหารท้องถิ่น ทฤษฎีภ าษี นโยบาย และกระบว น
บริหารการจัดเก็บภาษีผลของการเก็บภาษีเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานและการออม กระบวนการบริหารการใช้ภาษี
และหลักฐานการจัดเก็บและใช้จ่ายภาษีของรัฐบาลและการบริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และแผนงานการกระจาย
ความเป็นธรรม การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และการส่งเสริมการประกันชุมชนขององค์การบริหารท้องถิ่น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสาธารณะกับการบริหารท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 112

Public Economics for Local Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Theory of public economy, Political economics, Theory of public goods, Processes of
government and local public goods, tax policy, and administrative procedures for imposing the
tax on labor supply and savings, The administration of the tax, the tax collection, spending of

government and local administrations. Strategy and plan of distribution, Promoting community
welfare, Ensuring and promoting local community organization, the relationship between the
public and local administration.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 211

จิตวิทยาการบริหารองค์การสาธารณะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาการบริหารองค์การสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
ประสบการณ์การบริ ห ารองค์การสาธารณะในบริบทขององค์การที่มุ่งเน้นคุ ณภาพและสมรรถนะบุคลากรใน
องค์การ บทบาทของการขัดเกลาทางสังคมและทางอารมณ์ต่อการสร้าง
อัตลักษณ์ของบุคลากร โครงสร้าง
องค์การ และศึกษาบริบทของกระบวนการแรงงานและสวัสดิการ ในการบริหารองค์การสาธารณะ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 211

Management Psychology in Public Organization
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Concepts and theories of psychology and public organizations, The relationship between
personal behavior and public organization administration experiences in the context of
organizational quality and performance of personnel in the organization, The role of
socialization effecting to personal identity, Organization, and the context of the labour process
and welfare in public organizations administration.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 212

ทฤษฎีองค์การและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ศึกษาองค์ประกอบย่อย
ขององค์การ
และการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ ด้านระบบบริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากรและการ
จัดการความรู้ ด้านยุทธศาสตร์ขององค์การ ด้านความเชี่ยวชาญขององค์การ และด้านเป้าประสงค์และด้านค่านิยม
ร่วมขององค์การ รวมถึงกระบวนการสร้าง การพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ การรื้อปรับระบบองค์การ
และการจัดองค์การภาครัฐแนวใหม่ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 212

Contemporary Theories of Government Organization and
3 (3-0-6)
Management
Prerequisite: None
Contemporary theories of organization and management of the new government, Subcomponents of new public organization, management structure, management system, the
executive, human resources, knowledge management, and strategy of the organization, the

expertise of the organization, and the goals and share values of the organization. The creation
process, organization development, organizational changes, Reengineering the Organization, New
public organizing under the ever-changing context.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รป 213

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ การกาหนดตาแหน่งและ
ชั้นยศ การแต่งตั้งและการเลื่อนตาแหน่ง องค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ วินัยและคุณธรรมของข้าราชการ
การพ้นสภาพพนักงานและข้าราชการ ปัญหา แนวโน้มและความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 213

Human Resource Management in Public
and Private Sectors
Prerequisite : None

3 (3-0-6)

The evolution of human resource management concepts and theories, The analysis of human
resource, human resource planning, Recruitment and selection process. Human resource development, Wage
management, compensation and benefits, Evaluation of labor performance, The position, appointment, and
promotion, Organization of central government administration, Discipline and ethics of public servant in
government organization, Discharging government employee, The trends and challenges of human resource
management in the future.

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 311

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการนโยบายสาธารณะ ขั้นตอนและกระบวนการของนโยบายสาธารณะรวมถึงการวางแผน
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดนโยบาย

ระบบราชการ และกลุ่ มอิทธิพล รวมถึงกลุ่ มผลประโยชน์ที่มีบทบาทในกระบวนการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สาธารณะในกรณีปกติที่ไม่ต้องตัดสินใจรีบด่วนและกรณีวิกฤต โดยยกตัวอย่างประเด็นนโยบายที่น่าสนใจของไทย
ในปัจจุบันมาศึกษา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 311

Public Policy and Planning
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
The principle of public policy, Procedures and processes of public policy and planning,
Public policy analysis, public policy formulation, Factors impacting to policy formulation,
Bureaucracy, and influence groups, Interest groups playing role in the policy process. The
solution of public problems in general and critical cases, The example of urgent case study
of Thailand's policy.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รป 433

พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การสาธารณะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมองค์การทั้งระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล และแนวคิดวัฒนธรรม
องค์การ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัฒนธรรมใน
องค์การภาครัฐ ศึกษาการบริหารความขัดแย้งในองค์การตลอดจนการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการรั บรู้และการ
ยกระดับทัศนคติ ความพึงพอใจ การจูงใจ การทางานเป็นทีม กระบวนการสื่อสารการจัดการความรู้ และความเป็น
ผู้นาของผู้บริหารในองค์การ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 433
Public Organizational Behavior and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Basic concepts of personal, group, and organizational behavior influencing effective and
efficient behavior within the organization, studying the environment affecting the change of
behaviors, perceptions, attitudes, job satisfaction, motivation, and teamwork in the organization,
The communication process, Leadership and conflict management in organizations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของรัฐ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับศาสตร์ด้านต่างๆ
ทางสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ รูปแบบและระบบการเมืองการปกครอง สถาบันการเมืองการ
ปกครองและกระบวนการทางการเมือง การเมืองการปกครองท้องถิ่น และพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PO 101 Introduction to Political Science
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Concepts, history, and development of the state, and relationships between political
science and other social sciences, political perspective and theories, forms and systems of
politics and governments, political institutions and processes, local politics and governance, and
fundamental of international relations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 104

หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ของวิชา
กฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่นๆ การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย หลัก ผู้ทรงสิทธิใน
กฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐาน
แห่งสิทธิ หลักสาคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PO 104 Fundamental Legal Principles
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Meaning, evolution, fundamental principles of civil and private law, relationship between
law and other disciplines, application and interpretation of laws, filling law gap, principles of the
right holders, types, exercising sources, changes, transference, extinction and evidence of rights,
principles in various types of law.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศป 241

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การพูดแสดงความคิดเห็น และ
การเขียนระดับย่อหน้าสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 241

English language Practice 1

1 (0-2-1)

Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the intermediate level, listening to long passages, speaking
for expressing opinion, short paragraph writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ศป 242

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบ แสดงความ
คิดเห็น การเขียนเรียงความขนาดสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 242

English language Practice 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level, listening to news stories,
documentary and interview, conversation in contexts, short essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)

ศป 243

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องประเภทต่าง ๆ ที่มีความยากมาก การพูดเพื่อ
จุดประสงค์ต่าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 243
English language Practice 3
1 (0-2-1)
Prerequisite : None
Vocabulary and grammar at the advanced level, listening to various kinds of
considerately long stories, speaking for certain purposes, long essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รป 231

ภาวะผู้นากับการบริหารในองค์การและชุมชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้นา แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง คุณสมบัติ สถานภาพ
บทบาทหน้าที่ และประเภทของผู้นา ที่มาของผู้นา องค์ประกอบที่มีต่อความสาเร็จของผู้นา การใช้ภาวะผู้นา การ
พัฒนาผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ตาม ผู้นากับการบริหารความขัดแย้ง ประโยชน์
และโทษของความขัดแย้งในองค์การและชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การทางานแบบมีส่ วนร่วม
และการทางานเป็นทีมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์การและชุมชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PA 231

Leadership Management in Organization and Community
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Leader and Leadership concepts and theories, concept and theories of conflict,
characteristic, status and role, types of leader, factor for leader’s success, development of
leader and leadership, relationship between leader and followers, leader and conflict
management, avantages and disadvantages of conflict in organization and community, conflict
dealing, participation and teamwork to solve conflict in organization and community.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รป 241

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขต ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ชุมชน
ท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 241
Economy of Local Community
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Scope, meaning, and the importance of the local economy, Households in the
economy, system, Local communities, local markets development, market economy, and
economic policy of local communities.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รป 242

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น สถานการณ์ สถานภาพ และ
วิก ฤติ ก ารณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มท้ องถิ่ น การศึ ก ษาส ารวจและวิ เคราะห์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท้ อ งถิ่น การประเมิ น
สถานภาพ และผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด ใช้ ป ระโยชน์ การจั ด การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจั ด การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 242
Lacal Natural Resource and Environment Administration 3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Knowledge about the environment and local resources, situation and crisis of local
environmental, study survey, and analysis of local natural resources,
An Evaluation of
status, and environmental effects, utilization, conservation and management of natural
resources and environmental administration.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 261

การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อมูลสถิติสาหรับการบริหาร กระบวนการดาเนินงานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอธิบาย
ข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่ วนกลางและการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ การทดสอบ สมมติฐานทางสถิติ
การคิดการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสถิติเชิง
พรรณา และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการแปลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการทาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 261
Analysis of Public Information
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Statistics for Management The statistical operation Data collection To describe the data
Measures of central tendency and dispersion Normal distribution, statistical hypothesis testing
Analytical thinking And interpret statistical data to the local authority Basic concepts of
descriptive statistics and the use of statistical packages and interpret data in Public
Administration research
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รป 318

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : รป 111 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น และ
รป 261 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย เชิงปฏิบัติการ
และการวิจัยรูปแบบอื่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปัญหาวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 318

Research in Public Administration
3 (2-2-5)
Prerequisite : PA 111 Introductions to Public Administration and
PA 261 Information Analysis in Public Administration
Research in Public Administration, quantitative, qualitative, action research and other
methods, research problem, conceptual framework, assumptions, data collection, data
processing, analyzing data, and reporting research results.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รป 321

การบริหารการเงินท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเงินท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงาน
บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการเงินของท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 321
Local Financial Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Concepts of the local financial system, Managing income and expenses of local
government, The relationship between local and national government finance system,
Budgeting process focusing on the public services and local development, Restrictions and
guidelines for the development of local finance.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 331

การบริหารโครงการสาธารณะ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักแนวคิดและประเด็นสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผน การบริหาร การประเมินผลโครงการ การ
วิเคราะห์โครงการ และการจัดเตรียมโครงการ พร้อมทั้งเทคนิควิธีการ รูปแบบการวางแผน การบริหาร และการ
ประเมิ น ผลโครงการ การประเมิ น โครงการในประเทศไทย รวมทั้ ง บทบาท คุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ และ
จรรยาบรรณของนักประเมินโครงการ

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 331
Public Project Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
Main concepts and key issues about project planning, implementing, and evaluating,
project analysis and project preparation, Techniques of project planning, implementing and
evaluating, project evaluation in Thailand, roles, characteristics, specifications, and code of
conduct of the project.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รป 333

การบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการบริการการพัฒนา ระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารปกครองระดับต่าง ๆ ที่เน้นการ
พัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองค์การพั ฒนา ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารการ
พัฒนาที่เน้นผลสมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นโดยกรณีศึกษา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PA 333

Development Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Development administration concept, relationship between different levels of
administration development, concept of development administration, Organizations
Development, Strategy and administration process focusesing on activity development, Terms
of local development administration. Analyzing current situation, developing a reasonable
approach in the management of local case studies.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 336

ระบบสารสนเทศสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศกับการ
จัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA336
Management Information System for Public Administration 3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Concepts, information, knowledge, and communication technology. Information in
management, concept of information systems. Composition and structure of the system,
Developing information systems to support management, The application of information
systems for local administration.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รป 337

การบริหารกิจการท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
การกระจายอานาจในการบริห ารและนโยบายไปสู่ ท้องถิ่น โครงสร้างหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น วิธีการการบริหารกิจการของท้องถิ่น การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการท้องถิ่น การบริหาร
ระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย งานด้านถนน ทางเดินเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ
ประปา โทรศัพท์สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ การประเมินโครงการสาธารณสุข ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้าน
สาธารณสุข รวมไปถึงเรื่องของการจัดการศึกษา แนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการ
บริหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 337
Local Affairs Administration.
3 (2-2-5)
Prerequisite : None
The decentralization of management and policy to the local. The structure of local
government, Strategies for managing local affairs, studing environmental factors associated with
local businesses, Management different level of local infrastructure, roads, footpaths, public
power supply, telephone, public areas, Related to quality of life for local people, Preventing
and mitigating the public, Local public health system, Local public health analysis and

diagnostics, Management of local public health strategy, Local public health evaluation,
Transfer of the public health mission, education, Concepts and principles of educational
administration. Elements of the educational administration.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รป 426

จริยธรรมสาหรับการบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐาน
สาหรับ นั กบริ หาร ธรรมาภิบ าลกับ การบริห ารท้องถิ่น จริยธรรมกับการสริมสร้างวัฒ นธรรมอง ค์กรท้องถิ่น
วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริหารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถิ่น กรณีศึกษาปัญหา
ทางการบริการการปกครองท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 426
Ethics for Local Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Basic knowledge theories of ethic, Basic Ethic and moral for administratation and
management, Good Governance for Local Administration, the ethics of the local culture, Folk
culture, and local administration, applying local ordinances for the administration justice,
Studying the problem of local government services.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 460

สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : รป 318 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ฝึกหัดทาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษากระบวนการ สังเกตปรากฏการณ์จริงเพื่อกาหนดหัวข้อ
โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การทบทวนเอกสารเกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบการ
วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PA 460

Seminar Public Administration in Practice
3 (2-3-5)
Prerequisite : PA 318 Research in Public Administration
Research training in public administration, the process of phenomena observation and
the research problem, Objectives and assumptions, Review of relevant literatures, conceptual
framework, Research design, data sources, data collection, Analysis of the results, A discussion
of the findings, And writing and presenting research results.
(Lecture 2 hour, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 103

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมือง
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สังกัป นิยาม ความหมาย และวิวัฒนาการทางปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ตั้งแต่
ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน และรวมถึงระบบคิดและแนวทางการหาความรู้ของนักคิดและนักปรัชญาทางการเมือง
การปกครองที่สาคัญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 103 Political Philosophy, Theories and Concepts
3 (2-2-5)
Prerequisite :None
Concepts, definitions, significances, history, and derivation of political philosophies,
theories and approaches since the classic to modern era, Thinking system and knowledge
acquirement from well-known political philosophers.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 212

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอานาจโครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ของการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ตลอดจนรูปแบบ อานาจหน้าที่ ปัจจัยอิทธิพล และความสัมพันธ์เชิงอานาจของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และปัญหาของการเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PO 212
Local Government and Politics
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Basic concepts and principles of the decentralized structure. And variations. Of Local
Government in the present. The political evolution of local government in the form of authority
and influence factors. And power relations of the local government. And issues of local politics
and government of Thailand. Both formal and casual.

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 213

ลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมืองของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งความสั มพันธ์และอิทธิพลของแนวคิด
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PO 213

Economic and Political Ideology
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Economic history, Politics in Thailand and international, The relationship
Economic theories and their influence concepts to Political theories.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

of

รศ 313

กฎหมายการปกครอง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 104 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
หลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทาทางปกครอง ผลบังคับของ
คาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง บริการสาธารณะการจัดระเบียบราชการบริหาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PO 313

Administrative Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : PO 104 Fundamental Legal Principles
General principles and important characteristics of administrative law, administrative
organs, administrative act, legal effect of administrative act, revocation of administrative act,
administrative execution, procedures performed by administrative officials, public service,
administration of state organs.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
บศ 497

สหกิจศึกษา
9 (0-27-0)
วิชาบังคับก่อน : ตามเงือ่ นไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
เป็นการทางาน หรือฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัย ในหน่วยงานของราชการ หรือเอกชน ที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม

เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดทารายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับ
อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 497
Co-operative Education
9 (0-27-0)
Prerequisite : Approval by the curriculum committee that the proposed work
study relates to the major field of study and, students are
required to pass a minimum 30-hour preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a workplace in which
the work is related to the major field of study of the student, students are required to pass a
minimum 30-hour preparation session prior to their placement in a selected workplace,
students are required to submit a report of their
work study placement education and give a presentation in a seminar in the presence of their
classmates and academic advisors at the end of the course.
(Minimum practice of 16 weeks)
บศ 498

การเรียนรู้อิสระ
9 (0-27-0)
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
นักศึกษาวิจัย หรือศึกษา หรือ ฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ ตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้การดูแล
และแนะนาจากคณาจารย์ในสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับสหกิจมหาวิทยาลัย มีการกาหนดให้เขียนเป็นแผนการศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละคน การนิเทศงาน นาเสนอรายงานผล อภิปราย และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา
(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 498
Independent Study
9 (0-27-0)
Prerequisite : Approval by the curriculum committee that the proposed
independent study is related to the student’s major field of study.
A research study or a professional development project in the student’s major field of
study under supervision of an academic advisor, training in research methodology or project
consultation is required to meet academic requirements, students are required to develop a
research or project proposal prior to undertaking the project, to submit a fully detailed paper

describing their research or project and give a presentation by the end of the semester in
which the training in undertaken.
(Minimum practice of 16 weeks)

บศ 499

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
9 (0-27-0)
วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาไปศึกษา หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ขั้ นตอนการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วยการเสนอโครงร่างการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม การรายงานผลในลักษณะของ
รายงานทางวิช าการ ทุกขั้น ตอนอยู่ ในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาตัว นักศึกษา ซึ่งประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
(ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 499
Overseas Study, Training or Internship
9 (0-27-0)
Prerequisite : Approval by the university that the proposed overseas study,
training or internship is related to the student’s major field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student’s major field of
study, students are required to develop a study project proposal prior to undertaking the
training, remain under the supervision of an academic advisor, and submit a full report on
completion of the training and give a presentation by the end of the semester in which the
training is undertaking.
(Minimum practice of 16 weeks)
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
รป 232
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี และการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจ โดยการเปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจของ
ประเทศกับต่างประเทศ อันได้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งลักษณะและปัญหาของ
ระบบการบริหารรัฐกิจของประเทศต่าง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PA 232

Comparative Public Administrations
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Comparison of public administration’s concepts and theories in public organizations,
comparing the management of foreign countries, developed countries and developing countries
with the management in public organizations of Thailand, The nature and problems of
management in public organizations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 243

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขต ความหมาย ความสาคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงสร้างสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 243
Social and Culture of Local Government
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The meaning and importance of social and cultural. Local social structure, local culture,
Changes in culture and society, community Study, Policies for development of culture and
society.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 244

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักการ
และองค์ ป ระกอบในการน าสิ ท ธิ ชุ ม ชนมาใช้ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิชุมชน กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิทธิชุมชน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 244
Community rights to manage resources
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Theories related to community rights in natural resource management and
environmental community, Principles and elements of the community rights,
natural
resources and environmental management in the community, The relationship between law
and community rights, Management of natural resources and environment in the community,

Problems of community rights, The strategies for strengthening community participation in
natural resource management and environmental context of the resort community rights.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 332

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ความหมาย
แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ
การตลาด การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA332
Management of Community Enterprises
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The meaning and importance of the economic community. House in the local economy,
Concepts, types processes, method, models, and development of community enterprises,
Marketing management, Marketing promotions of enterprise development strategies to
strengthen the community, Factors affecting the success of the enterprise community, Problems
and suggestions.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รป 334

กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมือง และชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ แนวคิด นโยบาย และ
แผนการพัฒนาพื้น ที่ การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบภูมินิ เวศท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิคการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การกาหนดเขตการจัดการการวาง
ผังเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์ และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 334 Strategic Planning for Integrated Development
3 (3-0-6)
in Local Administration
Prerequisite : None
Theory of local communities in urban and rural development policies, ideal lacal
community. The study and analysis of Local eco-systems, landscape strategy and planning
process to develop the local area, GIS techniques to improve the local area, The field of urban

planning and management, landscape of local communities, and the integrated development
of Local public areas.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 335

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลกาภิวัฒน์อันส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ประเภท
และองค์ประกอบของการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การภาครัฐโดย
ใช้นวัตกรรม เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PA 335

Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The globalization and its affect on the innovative development and change
management, concepts, and components of change management, change management within
the scope of governmental agencies, applying the innovations, techniques, and strategies for
achieving the efficient organizations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 341

การบริหารในภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวม วิกฤตการณ์และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
แนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการในวางแผนจัดการวิกฤตการณ์โดยบูรณาการแนวคิดกับ
การปฏิบั ติ การวิเคราะห์ ส ถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการสั งเคราะห์ บทเรียนเพื่อ
แสวงหาโอกาสและจะใช้แนวในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลกระทบ และผลที่ตามมา
ของการตัดสินใจในสถานการณ์ภาวะวิกฤต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 341
Crisis and Risk Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Concepts, theories and processes of managing the crisis and the risk of public and
private sectors, The holistic management model, the crises and risks at the policy level and

practical level, strategies and crisis management, Crisis management planning process by
integrating concepts with practices, Situation analysis and case studies, in nation and national
level, the synthesis of lessons learned for reaching opportunities, taking an interdisciplinary
approach as a guiding principle to analyzes. the problems, impact, and consequence of the
implementation, and management of crisis situations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 343

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา การต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอานวยความ
สะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการ
บริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉันท์และสันติสุขชุมชน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PA 343
Peace Studies for Local Development
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
The security and stability of local communities, roles, means, and processes of public
participation, the concepts and theories of peace and conflict, skill of negotiation, mediation,
and reconciliation, facilitation and public hearing, the strategies and tactics which peacefully
manage the conflicts, skill and devices for conflict management, the local culture and wisdom
for building harmony and serene communities.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 216

กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 104 หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภั ย ความรับผิดในทาง
อาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การ
กระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PO 216

Criminal Law : General Principles
Prerequisite : PS 104 Fundamental Legal Principles

3 (3-0-6)

General principles on criminal law, application of criminal law, punishments and
measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principals and supporters, concurrence of
offences, recidive, prescription, and laws applicable to petty offenses.
(Lecture 3 hours, Pratice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 426

กฎหมายอาญาภาคความผิด
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 216 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
หลักกฎหมายเกีย่ วกับความผิดลักษณะต่างๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษ
ฐานต่างๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PO 426 Criminal Law: Specific Offences
3 (3-0-6)
Prerequisite : PO 216 Criminal Law : General Principles
Legal principles pertaining to specific offences in Book II of the Penal Code and petty
offenses.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 427

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 216 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
หลักทั่วไปในการดาเนินคดีอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นต้น อุทธรณ์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
PS 427
Criminal Procedure
3 (3-0-6)
Prerequisite : PO 216 Criminal Law : General Principles
General principles on litigating criminal cases, power of inquiry officials and competency
of courts, prosecution of criminal cases, procedures in Court of First Instance, appealing and
revision
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 428

กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PS 428

Evidence Law
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Legal principles pertaining to evidence, evidence for proceeding civil and criminal cases.

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

