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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 งานราชการในตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน เจ า พนั ก งานธุ ร การ เจ า หน า ที่ ป กครอง
เจาพนักงานทะเบียน
6.2 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาพนักงานปกครองทองที่
6.3 องคการภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสวนอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ
7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรที่มีความรู ความชํานาญ การบริหารงานภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล
7.2 ความสําคัญ
กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไดกาวล้ํานําหนาไปอยางรวดเร็ ว
ความจําเปนในการพัฒนาองคความรูและทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
วิสัยทัศนที่กวางไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและกาวทันตอกระแสโลกาภิวัฒน ตลอดจนการ
พัฒนาองคการใหสอดคลองกับสภาวะการณและการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บรรลุ เ ป าหมายที่ ตั้งไว สถาบั น วิ ทยาลั ย ชุ มชนจึงไดดําเนิน การพัฒ นาหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตร ใหเกิด
กระบวนการเรี ย นรู ที่เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ เปน แบบอยางที่ดี ไดฝกการคิดจากทฤษฎีจ ากประสบการณ ที่
หลากหลาย สามารถนําความคิดสรางวิสัยทัศนและผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูใหหลากหลาย พัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรคและบูรณาการองคความรูสูการ
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บริหารยุคใหม อันจะเปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียนรูในอนาคต และเพื่อใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตอไป
7.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
(2 มีทักษะการแสวงหาความรู การจัดการ การมีสวนรวม และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และนํา
ความรูทางรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดอยางสรางสรรค
(3) มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความเปนพลเมือง
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) อันเนื่องจากประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีความทาทายของ
เทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน
เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน
ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิด และหลักการพัฒนา การสนับสนุน
และสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
รวมทั้งการเขาสูประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมปจจุบันสงผลใหสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีความจําเปนตองผลิตผูสําเร็จการศึกษา โดยเนนการมีสวน
รวม การสนับสนุน และสงเสริมองคความรูในหลักทฤษฎีอยางเปนระบบ และยึดผลประโยชนของสวนรวม
เพื่อใหสังคมอยูรวมอยางมีความสุขดวยเหตุนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงตองปรับปรุงหลักสูตรในการผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล ดําเนินชีวิต และการทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข เพื่อเสริมสร างความเข มแข็ งของชุมชนและทองถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุค คล
ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนา
ประเทศ ตามพันธกิจการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
8.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดการแพรขยายของอุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตย การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ แนวใหม ที่ เ น น ประสิ ท ธิ ภ าพควบคู ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนแนวคิ ด การบริ ห ารภายใต ห ลั ก
ธรรมาภิบาล รวมถึงการกระจายอํานาจและการตองการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน มาก
ขึ้ น ด ว ยสาเหตุ ดังกล า วข า งต น ประเทศไทยซึ่ง เปน สว นหนึ่งของสัง คมโลก ผูบ ริห ารงานภาครัฐ ที่ทําหน า ที่
ปกครองตองออกกฎระเบียบการบริหารราชการแผนดินโดยใหขาราชการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จึงมีความ
จํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การพั ฒ นาประเทศในป จ จุ บั น ในการพั ฒ นาระบบราชการไทยมี 4 ประการ ดั ง นี้
(1) ยกระดับการใหบริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชนที่มี
ความสลั บ ซั บ ซ อน หลากหลายและเปลี่ย นแปลงไปอยางรวดเร็ว (2) ปรับ รูป แบบการทํางาน ใหมีลักษณะ
เชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้ง เปดใหประชาชนเขามา
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มีสวนรวม (3) มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอม และความสามารถในการเรียนรู
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ และ (4) สรางระบบการกํากับดูแล
ตนเองที่ดีเกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จะทําให
ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารระบบราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน
9. ผลกระทบจากขอ 8.1 และ 8.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มีการปรับปรุงรายวิชาใหทันตอสถานการณปจจุบันและเพิ่ม
รายวิ ช าใหม ๆ เพื่ อตอบสนองต อทิ ศทางการพัฒ นาของประเทศสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติ งานวิ ช าชีพ
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม มีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพเปนอยางดีมี ความคิด
อยางสรางสรรคสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเพื่อสามารถ บริหารงานภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีความจําเปนในการแกปญหาของชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคต มี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอน มีความสามารถสรางสรรค
การเปลี่ยนดานบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีคุณคา สรางสัมมาชีพ และมีสวนรวม
สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรจึงมุงเนน
พัฒนาผูเรียนใหตระหนักรูถึงคุณคาการเปนนักบริหาร นักพัฒนาที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม การทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น การพัฒนาที่
ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่น
และชุมชน ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป
10.โครงสรางของหลักสูตร
10.1 โครงสรางหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐาน
(2) วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- วิชาการฝกงาน
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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10.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุมวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รป 1101
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
PA 1101
Public Administration Theory
รป 1102
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
PA 1102
Introduction to Political Science
รป 1103
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
PA 1103
Introduction to Law
รป 1104
หลักเศรษฐศาสตร
PA 1104
Principle of Economics
รป 1105
การเมืองการปกครองไทย
PA 1105
Thai Politics and Government
รป 1106
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
PA 1106
Management Information System

จํานวน 57 หนวยกิต
จํานวน 18 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน
จํานวน 39 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
รป 1107
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
PA 1107
Thai Public Administration
รป 1108
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
3(3-0-6)
PA 1108
Theory Organization and Management
รป 1109
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
PA 1109
Public Policy and Planning
รป 1110
การคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
PA 1110
Public Finance and Budgeting
รป 1111
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
PA 1111
Human Resources Management
รป 1112
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
PA 1112
Administrative Law
รป 1113
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
PA 1113
Development Administration
รป 1114
การจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
PA 1114
New Public Management
รป 1115
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
PA 1115
Ethics and Good Governance
รป 1116
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
PA 1116
Introduction to Public Administration Research
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(2.2) วิชาเลือก
รหัสวิชา
รป 1117
PA 1117
รป 1118
PA 1118
รป 1119
PA 1119
รป 1120
PA 1120
รป 1121
PA 1121
รป 1122
PA 1122
รป 1123
PA 1123
รป 1124
PA 1124
รป 1125
PA 1125
รป 1126
PA 1126

ชื่อรายวิชา

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)

การบริหารจัดการโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
การพัฒนาภาวะผูนํา
3(3-0-6)
Development of Leadership
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
English for Public Administration
การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment Management
การจัดการองคการ
3(3-0-6)
Organization Management
การจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Community Management
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Seminar on Public Administration
หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร
3(x-x-x)
Selected Topic in Public Administration
หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร
3(x-x-x)
Selected Topic in Public Administration

(2.3) วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รป 1127 การฝกประสบการณ
PA 1127 Field Experience

3 หนวยกิต
3(300ชม.)
3(300)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต า งๆ จากหมวดวิ ช าศึก ษาทั่ ว ไปหรื อ หมวดวิช าเฉพาะในสาขาวิ ช า
เดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม
ซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมไดโดยไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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11. คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐาน
รป 1101
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
PA 1101
Public Administration Theory
ความหมาย พัฒนาการ ขอบขาย แนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธของรัฐประศาสนศาสตร
กับศาสตรอื่น องคการและกระบวนการบริห ารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
รป 1102
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
PA 1102
Introduction to Political Science
ขอบข า ยและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช ารั ฐ ศาสตร กั บ สาขาวิ ช าอื่ น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน และระหว า งอํ า นาจกั บ กฎหมาย การแบ ง แยกอํ า นาจอธิ ป ไตย
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
ประเทศโดยสังเขป
รป 1103
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
PA 1103
Introduction to Law
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย ลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมเบื้องตนทางแพง ทางอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ
รป 1104
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
PA 1104
Principle of Economics
กลไกของระบบเศรษฐกิ จ พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห อุ ป สงค อุ ป ทานและความยื ด หยุ น
ทฤษฎี การผลิ ต การวิ เ คราะห ตนทุ น ตลาดผลผลิต รายไดป ระชาชาติ สว นประกอบของรายไดป ระชาชาติ
รายไดประชาติดุลยภาพ การเงิน การธนาคาร การคาระหวางประเทศ และการคลัง
รป 1105
PA 1105

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

ความรู พื้น ฐานและวิ วัฒนาการการเมืองและการปกครอง ความสัมพัน ธรัฐกับ สังคม ประชาชนกับ
บทบาททางการเมื อง การพัฒนาทางการเมื องของไทย การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแก ไขเกี่ ย วกั บ
การเมืองการปกครองไทย
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รป 1106
PA 1106

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3(3-0-6)

แนวคิดการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัด การ องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ด การ
การสืบคน การรวบรวม การจัดเก็บ การนําขอมูลมาใชเพื่อการจัดการภายในองคกร และการนําระบบสารสนเทศ
มาใชเพื่อการตัดสินใจ
รป 1107
PA 1107

ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration

3(3-0-6)

ประวัติความเปนมาของการบริหารราชการไทย การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
ระบบและโครงสรางของกระทรวง ทบวง กรม ปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารราชการ ปญหาและอุปสรรค
ของการบริหารราชการ แนวทางการปรับปรุง และแนวโนมในอนาคต
รป 1108
PA 1108

ทฤษฎีองคการและการจัดการ
Theory Organization and Management

3(3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย วิ วั ฒ นาการทางการบริห าร และการศึกษามิติการวิเคราะหโครงสราง
องคการ การออกแบบองคการและพฤติกรรมองคการ ตลอดจนการบริหารรวมสมัย
รป 1109
PA 1109

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning

3(3-0-6)

แนวคิ ด หลั ก การในการกํ า หนดนโยบายสาธารณะ ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ
การวิเคราะหนโยบายสาธารณะ กระบวนการการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล ปญหาและ
อุปสรรคของนโยบายสาธารณะและการวางแผน
รป 1110
PA 1110

การคลังสาธารณะและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting

3(3-0-6)

(เงื่อนไข รายวิชาที่ตองสอบผาน รปศ xx09 หลักเศรษฐศาสตร)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายการคลัง ภาษีอากร
รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ ปญหาการงบประมาณของประเทศไทย
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รป 1111
PA 1111

การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resources Management

3(3-0-6)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษย การวางแผน การกําหนดงาน
และตํ าแหน งงาน กระบวนการสรรหาและการคัดเลื อ กบุ คคล การประเมิน ผลการปฏิ บัติง าน การบริห าร
คาตอบแทน การธํารงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รป 1112
PA 1112

กฎหมายปกครอง
Administrative Law

3(3-0-6)

แนวความคิดและลักษณะทั่วไปของฝายปกครอง และหลักกฎหมายปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง
การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ความเกี่ยวพันระหวาง
เจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางการปกครอง
รป 1113
PA 1113

การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0-6)

หลักการ ทฤษฎี การบริหารการพัฒนา กระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนา
ของไทยกับประเทศอื่น ๆ โดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
บทบาทของฝายบริหารในการพัฒนา ตลอดถึงความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
อยางยั่งยืน
รป 1114
PA 1114

การจัดการภาครัฐแนวใหม
New Public Management

3(3-0-6)

วิวัฒนาการของการจัดการภาครัฐของไทย ปญหาระบบราชการอันนํามาสูการปฏิรูประบบราชการ การ
นํารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีแบบใหม เชน แนวคิดประชาธิปไตยแนวทางใหม แนวคิดการตลาดภาครัฐ และการ
ปฏิรูประบบราชการไทยมาพัฒนาองคการภาครัฐ
รป 1115
PA 1115

จริยธรรมและธรรมาภิบาล
Ethics and Good Governance

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมสําหรับนักบริหาร หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมกั บ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ การใชศาสนธรรมในการบริหาร กรณีศกึ ษาจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคการ
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รป 1116
PA 1116

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
Introduction to Public Administration Research

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการการทําวิจัย วิเคราะหสภาพปญหาและคําถามการ
วิจัย กําหนดหัวขอการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บขอมูล การวิเคราะห การแปลผล
ขอมูล การเขียนรายงานและนําเสนองานวิจัย
รป 1117
PA 1117

การบริหารจัดการโครงการ
Project Management

3(2-2-5)

แนวคิด ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนงาน และโครงการ การจัดทํางบประมาณ เทคนิคการบริหาร
และการควบคุมโครงการ การกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ ฝกเขียนโครงการ และนําโครงการสูการ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชน
รป 1118
PA 1118

การพัฒนาภาวะผูนํา
Development of Leadership

3(3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี บทบาทหน า ที่ และคุณสมบัติของผูนํา ประเภทของผูนํา การเสริมสรางภาวะผูนํ า
ผู นํ ากั บ การตั ดสิ น ใจ ทั กษะการแก ไขป ญ หาความขัด แยง การสรางทีมงาน ภาวะผูนําและการบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนํากับการบริหารจัดการองคการ
รป 1119
PA 1119

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
English for Public Administration

3(2-2-5)

คําศัพท ทักษะการอาน การเขียน การตีความ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
รป 1120
PA 1120

การบริหารเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)

แนวคิด กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของ
องค ก าร การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มองค ก าร การกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสม การนํ า กลยุ ท ธ ไ ปปฏิ บั ติ
การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ
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รป 1121
PA 1121

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environment Management

3(3-0-6)

แนวคิด ความหมาย หลักการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการดิน น้ํา
ป า พลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มตามแนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระ-ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รป 1122
PA 1122

การจัดการองคการ
Organization Management

3(3-0-6)

ความหมาย แนวคิด รูปแบบและโครงสราง กระบวนการการบริหารงาน หลักการและแนวคิดในการ
จั ด ตั้ งองค การ ลั กษณะประเภทขององค การ การบริห ารองคการสมัย ใหม ปญ หาและการจัดการองค ก าร
การประยุกตใชแนวคิดในการบริหารงาน
รป 1123
PA 1123

การจัดการชุมชน
Community Management

3(2-2-5)

หลั ก การและกระบวนการในการจั ด การชุ ม ชน สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ทุ น ชุ ม ชน เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
วิสาหกิจชุมชน การจัดการตนเองของชุมชน การใชหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา ในการจัดการชุมชน
รป 1124
PA 1124

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
Seminar on Public Administration

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญของการฝกอบรมและการประชุม หลักการ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับ
การฝกอบรมและการประชุม รูปแบบและการสรางบรรยากาศในการฝกอบรมและการประชุม บทบาทหนาที่
ของผูจัด การอบรมและการประชุ ม การประเมิ น ผลการฝ กอบรมและการประชุ ม ฝ กปฏิ บั ติการอบรมและ
การประชุม โดยเนนรูปแบบการศึกษารายกรณีทางรัฐประศาสนศาสตร
รป 1125
PA 1125

หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร
Selected Topic in Public Administration

3(x-x-x)

เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
รป 1126
PA 1126

หัวขอคัดสรรดานรัฐประศาสนศาสตร
Selected Topic in Public Administration

3(x-x-x)

เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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รป 1127
PA 1127

การฝกประสบการณ
Field Experience

3(300 ชม.)

การเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณ ฝกปฏิบัติงานดานรัฐประศาสนศาสตรในหนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ งานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ
งานใหบริการสาธารณะ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธและประสานงานชุมชน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงานการฝกประสบการณ
12. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีจิตสาธารณะ 1. สงเสริมการคิดและตระหนักถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมสาธารณะ
2. การศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับกิจกรรมความเปนพลเมืองในชุมชน
3. การจัดกิจกรรมใหบริการทางสังคมและการเขารวมกิจกรรมสาธารณะ คายอาสา
4. การไตร ต รองและการให ข อ มู ล ย อ นกลั บ ผลการทํ า งาน การยกย อ งให เ กี ย รติ
การใหรางวัล
2. มีภาวะผูนํา
1. จัดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม
2. ฝกทักษะการเปนผูนํา
3. การเรียนรูความเปนผูนําจากตนแบบที่ดีหรือกรณีศึกษา
4. การจัดทําแฟมสะสมผลงานเพื่อแสดงการพัฒนาการมีภาวะผูนํา
5. การยกยองใหเกียรติ การใหรางวัล
13. มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน (หมวดวิชาเฉพาะ)
13.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
(2) มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนและการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม
(3) เคารพสิทธิผูอื่นและเคารพหลักความเสมอภาค
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดขอตกลงรวมในการเรียนรู การพัฒนาตนเองและการเปนแบบอยางของผูสอน
(2) ผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง มอบหมายงานเปนกลุม
(3) กําหนดกิจกรรมหรือโครงงานเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
(3) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
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13.2. ความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
(2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีองคการและการจัดการ นโยบายสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย การคลังและงบประมาณ
(3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบทางรัฐประศาสนศาสตร
(4) สามารถนําความรูทางรัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชได
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย
(2) การใชกรณีศึกษา เนนการคิด วิเคราะห การระดมสมอง
(3) การศึกษาดูงาน
(4) การเรียนรูรวมกันเปนกลุม
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินผลงานโดยผูสอน ผูเรียน ผูมีสวนรวม
(3) การประเมินจากสภาพจริง การมอบหมายงาน
(4) การประเมินจากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
(5) การประเมินจากการฝกปฏิบัติโครงงานหรือการฝกงาน
13.3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรูและการวิเคราะห
(2) มีทักษะการคิดริเริ่มและการแกปญหา
(3) มีทักษะการมีสวนรวม
(4) มีทักษะการนําและการจัดการ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็น กําหนดวัตถุประสงคและเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง
(2) ฝกการทําโครงงาน วิจัย และแสวงหาความรู
(3) การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญและวิทยากร
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การนําเสนอผลงาน โครงงานหรือการฝกงาน
(2) การทดสอบ
(3) ประเมินกระบวนการในการจัดกิจกรรม
13.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได
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รับผิดชอบ

(2) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่มีจุดมุงหมายรวมกัน
(3) มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
(1) มอบหมายงาน และการทํางานรวมกันเปนกลุม กระบวนการกลุม
(2) ฝกทักษะการเปนผูนํา การใชสถานการณจําลอง บทบาทสมมติ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากสภาพจริงในการฝก
(2) สังเกตพฤติกรรมการทํางาน การมีสวนรวม
(3) การทดสอบ
(4) ตรวจผลงาน

13.5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสม
(2) สามารถใชคณิตศาสตรพื้นฐาน เพื่อการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน การอภิปรายและ
การนําเสนอ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แบบฝกหัด มอบหมายงานกลุม
(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) จําลองสถานการณ และการวิเคราะหสถานการณ
(4) การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบ
(2) การนําเสนอผลงาน
(3) การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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14. แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

กลุมวิชา

รหัสวิชา
รป 1101
รป 1102
รป 1103
รป 1104
รป 1105
รป 1106
รป 1107
รป 1108
รป 1109
รป 1110
รป 1111

ชื่อวิชา
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
หลักเศรษฐศาสตร
การเมืองการปกครองไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบบริหารราชการไทย
ทฤษฎีองคการและการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การคลังสาธารณะและงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรมนุษย

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม
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3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
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1












2












3












4












4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1












2












3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

กลุมวิชา

รหัสวิชา
รป 1112
รป 1113
รป 1114
รป 1115
รป 1116
รป 1117
รป 1118
รป 1119
รป 1120
รป 1121
รป 1122
รป 1123
รป 1124
รป 1127

ชื่อวิชา

กฎหมายปกครอง
การบริหารการพัฒนา
การจัดการภาครัฐแนวใหม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารจัดการโครงการ
การพัฒนาภาวะผูนํา
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารเชิงกลยุทธ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดการองคการ
การจัดการชุมชน
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
การฝกประสบการณ

1















2















3















3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1















2















3















4















1















2















3















4















4. ทักษะ
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1















2















3
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