
 

 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
กลุ่มวิชำรู้คิด 
 

100-400 กำรคิดเชิงค ำนวณ  
Computational Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทักษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอย่างปลอดภัย รู้เท่ าทัน มีความรับผิดชอบ มี
จริยธรรม 
 

 

100-401 กำรออกแบบกำรคิดเพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 
Design Thinking for Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคัญของการคิดและการตัดสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการ
วางแผนชีวิตอยา่งมีภูมิคุม้กนั การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การพฒันาความ
ฉลาดร่วม การตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับคุณลกัษณะส่วนตน 
การยอมรับความผิดหวังเพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิต ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการคิดเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ 
 

 

100-402 ภูมิปัญญำไทยกบักำรสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นภำคใต้ 
Thai Wisdom and Local Creativity in Southern Thailand 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเช่ือ สังคม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน 
และอัตลักษณ์ท้องถ่ินของภูมิปัญญาไทยภาคใต้ วิธีการสร้างสรรค์หรือการ
ออกแบบต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินภาคใต ้เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภณัฑ ์
การตกแต่งประดับประดา รวมถึงการดัดแปลงวัสดุ เพื่อแก้ปั ญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการสังเกตจากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และเก็บขอ้มูลด้วย
เทคนิคต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กบัการด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จใน
อาชีพ 
 
 

 



 

 

 

100-403 กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
Systematic Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาปัจจยัพื้นฐานทางดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การคิดเพื่อการพฒันา
พฤติกรรม องค์ประกอบและล าดับขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติ
เพื่อการตดัสินใจ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอย่างชาญฉลาด การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิด 
 

 

100-404 พลงัชีวิตแห่งกำรคิดเชิงบวก  
Power of Positive Thinking  

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดเชิงบวก องคป์ระกอบหลกัของการคิดเชิงบวกและ
เชิงลบต่อการพฒันา การสร้างแรงบันดาลใจ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู ้น า พลังของการคิดเชิงบวกส าหรับคนหนุ่มสาว ฝึกปฏิบัติก าร
พฒันาการคิดเชิงบวก และการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 

100-405 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ  
Creative Thinking for Value Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัสมองและเชาวน์ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิวฒันาการแนวคิดยุค
ใหม่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผูมี้ความคิด
สร้างสรรค์ การประเมินเพื่อการจดัการคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการ
พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
 

 

100-406 ศิลปะกบัวิทยำศำสตร์ 
Arts and Sciences 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานศิลปะตามหลกักระบวนการทฤษฎีศิลป์ การถ่ายทอดจาก
ส่ิงท่ีเห็นดว้ยเทคนิคทางดา้นศิลปะ เช่น การวาด การป้ัน การพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ และแสดงความเก่ียวขอ้ง
กนัระหวา่งศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได ้
 

 

100-407 ดูหนังฟังเพลง  
Movie and Music Studies 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในหนงั และดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์
เพลงประกอบจากการฟังและดูหนงั เรียนรู้จากงานศิลปะ ผา่นภาพ แสง เสียง 

 



 

 

 

100-408 ดนตรีสำกล 
Western Music 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการร้องเพลง เล่นดนตรี ท่ีถูกตอ้งโดยการปฏิบัติ 
เพื่อการน ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเรียนรู้ถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิ
ของเสียงหรือดนตรี 
 

 

100-409 กำรออกก ำลงัเพ่ือสุขภำพ 
Exercise for Health 

3(3-0-6)    

 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
วิเคราะห์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้งให้
เหมาะสมกบัสภาพของ  แต่ละบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี 
หลักการทั่วไปในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับ เพศ วยั 
สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย 
                      

 

 

กลุ่มวิชำรู้ธรรม 
 

100-420 กำรพฒันำเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน  
Development of Sustainable Economy, Society and Environment 

3(3-0-6)    

 
ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ ์แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทาง
สังคม กิจการเพื่อสังคม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และการประยกุตใ์ชใ้นบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 
 

 
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล   

Digital and Global Citizen     
3(3-0-6)    

 ศึกษาความหมาย บทบาท สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองดี สิทธิมนุษยชน แนว
ปฏิบติัตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั การมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครอง ทั้ งในระดับ
ท้องถ่ิน ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีทักษะความรู้ การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของสังคมยุคดิจิทลั ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั  
ความเป็นส่วนตวั สิทธิของพลเมืองดิจิทลั เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส
ทางการเมือง โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
 

 

   



 

 

 

100-422 กำรปรับตัวทำงสังคม  
Social Adjustment 

3(3-0-6)    

 ***ส ำหรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิดในการด าเนินชีวิตในสังคม และระบบการท างาน  

จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน มารยาททางสังคม 
การพฒันาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ การท างานร่วมกนัในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการ
ท างานในอนาคต 
 

 

100-423 สุนทรียภำพกบัชีวิต  
Aesthetics and Life 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และ
การรับรู้พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของ
สุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าดา้นความงามและ
ด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็น
ตนเอง หยัง่เห็นความสัมพนัธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการด ารงอยู่
เพื่อการสร้างสรรค ์

 

   

100-424 ควำมสมดุลของชีวิต 
Life Wellness 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และจิตวิญญาณ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข การจดัการความเครียด การ
บริหารเวลา การบริหารการเงิน การออม การลงทุน การสร้างความมัน่คงทาง
อารมณ์ และการเผชิญกบัโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและการปรับตวั
เม่ือเผชิญกบัปัญหาทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลุ่มวิชำรู้ส ำเร็จ 

100-440 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร   
English for Communication 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ทักษะอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับการโตต้อบกบัผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเก่ียวกับหัวขอ้ท่ี
คุน้เคยและสามารถเช่ือมโยงไปสู่หวัขอ้ท่ีสนใจส่วนบุคคล เช่น การท างาน ท่องเท่ียว 
เวลาวา่ง เป็นตน้ 
 

 

100-441 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน  
English for Work 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ศึกษาภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใชใ้นการสมคัรงาน เช่น การอ่าน
โฆษณาสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน และขอ้มูล
ส่วนบุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน ภาษาและการส่ือสาร ใน
ส านกังาน การประชุม การใชโ้ทรศพัท ์และการน าเสนอในการท างาน 
 

 

100-442 ส่ิงแวดล้อมกบักำรด ำเนินชีวิต  
Environment and Lifestyle  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ปัญหา ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมจากการ
ด าเนินชีวิต การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา และ ภยั
พิบัติ จิตส านึกและจริยธรรมทางส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และใชน้วตักรรมเพื่อการแกปั้ญหา 
 

 

100-443 นวัตกรรมกบักำรเป็นผู้ประกอบกำร  
Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการพฒันาองคก์าร ความเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงนวตักรรม ตลอดจนการ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารใหค้ิดนอกกรอบ บริหารจดัการส่ิงใหม่ ๆ การ
ส่ือสารท่ีซับซ้อนและการเป็นแรงงานแห่งโลกอนาคตท่ีผสมผสานสร้างความแปลก
ใหม่ในการจดัการ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในองค์การกระบวนการการสร้าง
ธุรกิจท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมแบบยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-444 ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     
Digital Literacy  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิจิทัล การท า
ธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากส่ือดิจิทัล การ
วิเคราะห์และรู้เท่าทันส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความปลอดภัย 
คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยดิีจิทลั 
 

 

100-445 นวัตกรรมดนตรีเพ่ือกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
Music Innovation for Economic Development 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการออกแบบนวตักรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั และเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และการน าดนตรีไปประกอบอาชีพ 
 

 

100-446 ภำษำไทยส ำหรับอุดมศึกษำ  
Thai for Higher Education 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ  จบั
ใจความ สรุปความ และน าเสนอดว้ยการพูดหรือเขียน ศึกษาคน้ควา้ความรู้จากการ
อ่านส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอดว้ยการพูด และ
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการส่ือสาร 

 

   

100-447 ภำษำองักฤษพื้นฐำน  
Remedial English 

0(2-2-5) 

 **ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน  
 ศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ไวยากรณ์ และค าศพัท ์ใหน้กัศึกษามีศกัยภาพในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงขึ้น หรือหลกัสูตรท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-448 ภำษำต่ำงประเทศ  
Foreign Languages 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษามลายู ภาษาจีน เพื่อใช้ในการ
ส่ือสารเบ้ืองตน้ทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในหัวขอ้
เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย กิจกรรมยามวา่ง การซ้ือส่ิงของ เป็นตน้ 

 

   

   

   



 

 

 

หมวดวิชำเฉพำะ     

กลุ่มวิชำแกน 

401-101 หลกัรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อ านาจ
อธิปไตย รัฐบาล และรูปแบบต่าง ๆของการปกครอง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการ
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง วฒันธรรม ทาง
การเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

   

401-304 กฎหมำยปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Law  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลกัทัว่ไปและปัญหา
ในการ จดัระเบียบบริหารราชการ การจดัระเบียบการบริหารราชการส่วนต่างๆ ของ
ไทยในปัจจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียวพนัธ์ระหว่างขา้ราชการกบั
รัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง และคดีปกครอง 

 

   

403-101 กฎหมำยพื้นฐำนเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamentals Law for Quality of Life Development  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฏหมาย กฏหมายแพ่งท่ีเก่ียวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวนั 
โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัรวมทั้งศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 

   

403-102 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรพฒันำ 3(3-0-6) 

 Economics for Development  

 ศึกษาหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค ์อุปทาน และดุลยภาพ 
ทฤษฎีการผลิต ตลาดสินค้าและการก าหนดราคาสินค้า รายได้ประชาชาติ 
ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน การคลงั 
นโยบายการคลงั การคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบายต่าง ๆ ในการวางแผน เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

   



 

 

 

403-201 หลกัรัฐประศำสนศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Administration  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพฒันาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร

กบัสภาพแวดลอ้ม การบริหารกบันโยบายสาธารณะ การบริหารกบัการพฒันาการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงกระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัด
องคก์าร การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารตามกระแสโลกาภิวตัน์ 

 

   
403-203 สถิติเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย                                                 3(2-2-5) 

 Statistics for Data Research Analysis  

 ศึกษาแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้สถิติ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การ
วิเคราะห์ ขอ้มูล การแปลผล การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการ
วิจยั 

 

   

403-207 ระบบบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ 3(3-0-6) 

 Thai Public Administration Systems and Public Organizations 
ศึกษาความหมาย ความส าคญัของระบบราชการ หลกัการทัว่ไปในการจดัระเบียบการ
บริหารราชการ การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินของ
ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงปัญหาในระบบราชการไทย การด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย 
 

 

403-402 หัวข้อพเิศษทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3(2-2-5) 

 Special Topics in Public Administration  

 ศึกษาประเด็นท่ีน่าสนใจ หรือปัญหาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้น
พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ทั้งน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงผู ้
ศึกษาตอ้งมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการศึกษาคน้ควา้ด้วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์วรรณกรรม เพื่อน ามาพฒันาหัวขอ้
พิเศษและผลิตผลงานวิชาการได ้
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

403-433 สัมมนำคุณธรรม จริยธรรม    3(1-4-4)  

 Seminar  in Morals and Ethics  
ศึกษาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร 
คุณธรรมส าหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถ่ิน จริยธรรมกับการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรทอ้งถ่ิน วฒันธรรมพื้นบ้านกับการบริหารทอ้งถ่ิน การ
ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารทอ้งถ่ิน ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมร่วมกบัประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

   

กลุ่มวิชำเอกบังคับ 
กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร 
403-206 ทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 

 Organization and Management  Theory  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย วิวฒันาการทางการบริหารขององคก์ารตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาทฤษฎีในยุคต่าง ๆ การศึกษามิติการวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การ การออกแบบองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   

403-208 พฤติกรรมและกำรพฒันำองค์กำร 3(3-0-6) 

 Behavior and Organization Development  

 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล ความพอใจในการท างาน การสร้างขวญั และก าลงัใจ การ
จูงใจ ทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกับบุคคลภายในองค์การ การ
แสดงออก ความสัมพนัธ์ และประสิทธิภาพของกลุ่ม พฤติกรรมบุคคลในการต่อตา้น
การเปล่ียนแปลง การบริหารความขดัแยง้ภายในองคก์าร การพฒันาองค์การ เทคนิค
วิธีการหรือเคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาองค์การท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกนัในองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   

กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 

403-202 นโยบำยสำธำรณะและกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 3(3-0-6) 

 Public Policy and  Impact Analysis 
ศึกษากระบวนการก่อตวั การก าหนด และการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ ความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั สมรรถนะของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ รวมทั้ งทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบริหารนโยบายสาธารณะของไทย 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ เทคนิค และ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 



 

 

 

403-204 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรในองค์กำร 
Planning and Project Management in Organization 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมายของแผน การวางแผน แนวคิดของการวางแผน รูปแบบของ
แผนงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนในองค์การ การวิเคราะห์ การจดัท า
โครงการ การบริหารโครงการ การด าเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผล
โครงการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการบริหารโครงการในระดบัต่าง ๆ 

 

   

กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

403-337 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
Strategic Human Resource Management  
ศึกษาความเป็นมา หลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ กลยทุธ์ขององคก์าร
และกลยุทธ์การบริหารคนให้ เกิดประสิทธิภาพ การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ การสร้างแรงจูงใจ สมรรถนะและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อความส าเร็จขององค์การ รวมถึงการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยใ์นการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

3(3-0-6) 

   

403-422 ภำวะผู้น ำ 
Leadership 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี ่ยวกบัผูน้ า ค ุณสมบตัิ คุณลกัษณะ บทบาทหนา้ท่ี 
ความสามารถของผูน้ า ประเภทและท่ีมาของผูน้ า แรงผลกัดันท่ีท าให้เกิดภาวะผูน้ า
แบบต่าง ๆ องคป์ระกอบท่ีมีต่อความส าเร็จของการใชภ้าวะผูน้ า การพฒันาความเป็น
ผูน้ า และการประเมินภาวะผูน้ า รวมทั้ งถ่ายทอดตัวแบบผูน้ าผ่านส่ือเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพื่อเป็นตน้แบบในการเรียนรู้ 

 

   

กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนแนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

402-310 ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
Research Methodology in Public Administration 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนในการท าวิจยัแบบต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดยเนน้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ 

 

   



 

 

 

403-305 ทฤษฎีและแนวคิดกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Theories and Concepts of Local Administration   

 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจทางการปกครอง
ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจทางดา้นการเงินการคลงั การขยายตวัของชุมชนทั้งชุมชน
ชนบทและชุมชนเมือง ตลอดจนแนวคิดวา่ดว้ยการบริหารชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
การจดัการปัญหาชุมชนชนบท และชุมชนเมืองแบบผนึกก าลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

   

403-309 นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรบริหำรกำรพฒันำ 3(2-2-5) 

 Administration Development Innovation and Technology    

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีส าคญัของนวตักรรม และนวตักรรมเพื่อการพฒันา ระบบ
นิเวศน์นวตักรรม ความรู้ และทกัษะการจดัการรูปแบบอ่ืน ๆ รวมถึงกลยทุธ์เคร่ืองมือ
และเทคนิคในการบริหารจดัการนวตักรรม โดยน าชุดขอ้มูลจากเทคโนโลยสีมยัใหม่
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อการบริหารการพฒันาในระดบัชุมชน สังคม ประเทศ 
และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ รวมทั้ งบอกเล่าเร่ืองราว ความคิด
สร้างสรรค ์ผลงานนวตักรรมท่ีเกิดขึ้นผา่นส่ือเทคโนโลย ีหรือเวทีสาธารณะได ้
 

 

กลุ่มองค์ควำมรู้ด้ำนกำรคลงัและงบประมำณ 

403-303 กำรจัดกำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐ 3(3-0-6) 

 Public Finance Management 
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีด้านการบริหาร การเงินและการคลงั ระบบการเงินและการ
คลงั นโยบายทางการเงินและการคลงั บทบาทของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ความสัมพนัธ์
ระหว่างการคลงัสาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการบริหารการเงินการคลงั 
รวมถึงการอภิปรายแนวทางการพฒันา การบริหารการเงิน การคลงัในระดบัชาติ เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

403-434 วสิำหกจิชุมชนและธุรกจิเพ่ือสังคม 
Community Enterprise and Social Enterprise  

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิด หลกัการของการท าธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมท่ีด าเนินการโดย
ภาคธุรกิจและภาคชุมชน ความเหมือนและต่างระหว่างแนวคิดเร่ืองการค้าท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มผูมี้โอกาสน้อยกว่า การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ
ชุมชน ธรรมชาติ ประเภท รูปแบบ และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลงัใน
การพฒันาชุมชน โดยการวิเคราะห์ การลงทุนของชุมชนดว้ยวิธีการจดัการทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในชุมชน กลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ 
วิเคราะห์บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ ประชาชน ประชาสังคม และ
ภาคเอกชน เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 

   

กลุ่มวิชำเอกเลือก 

หมวดวิชำกฏหมำย 

301-306 กฎหมำยลกัษณะพยำนหลกัฐำน                                      3(3-0-6) 

 Evidence  Law    

 ศึกษาหลกัทัว่ไปว่าดว้ยพยานหลกัฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ และผู ้
ช านาญพิเศษ ทั้งท่ีเป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 

   

401-428 กฎหมำยอำญำ 1                                                                                                                3(3-0-6) 

 Criminal  Laws I  

 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ บท
นิยามการใชก้ฎหมาย อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความรับผิดชอบทาง
อาญา การพยายามจะกระท าความผิด ตวัการและ ผูส้นบัสนุน 

 

   

401-429 กฎหมำยอำญำ 2                                                                                                                3(3-0-6) 

 Criminal  Laws II  

 ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผิด ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัการ
ปลอมแปลงความผิดเก่ียวกบัการคา้ ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบั
การปกครองความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพยแ์ละลหุ
โทษ 
 
 

 

   



 

 

 

401-430 กฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมอำญำ 1                                                                                      3(3-0-6) 

 Law of Criminal Procedure I  

 ศึกษาหลกัทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจของพนักงานสอบสวนและ
ศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน 
การชนัสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวล
กฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3 

 

   

401-431 กฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมอำญำ 2                                                                                      3(3-0-6) 

 Law of Criminal Procedure II  

 วิชำบังคับก่อน : 401-430 กฎหมำยวิธีพจิำรณำควำมอำญำ 1  

 ศึกษาถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การ
บงัคบัตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภยัโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 

 

   

403-310 แรงงำนสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

 Labour Relations  

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง 
กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ การคุม้ครองแรงงาน เงิน
ทดแทน การประกันสังคม วินัย และการตกัเตือน การเจรจาต่อรองร่วม ขอ้พิพาท
แรงงานและการระงบัขอ้พิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน การกระท าอนัไม่
เป็นธรรม องค์กรฝ่ายลูกจา้งและองค์กรฝ่ายนายจา้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน 
 

 

403-333 กฎหมำยส ำหรับกำรบริหำรท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Laws  for Local Administration  

 ศึกษาหลกักฎหมายเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย สิทธิ และเสรีภาพในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หลกักฎหมายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจา้หน้าท่ีของรัฐ การบริการ
สาธารณะ ค าสั่งทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง นิติวิธี
ทางปกครอง การควบคุมอ านาจรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีในทางปกครอง รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับงานบริหารขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

 

   



 

 

 

403-401 ประเด็นทำงกฎหมำยในกำรจัดกำร 3(2-2-5) 

 Legal Issues in Management  

 ศึกษาประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมาย
การคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายการป้องกัน
และปรามปราบการฟอกเงิน ประเด็นกฎหมายท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั 

 

   

หมวดวิชำกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

401-102 กำรเมืองกำรปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง 
สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

401-204 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

 Introduction to International Relations  

 ศึกษาแนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างแนว
การศึกษากบั วิวฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมยั
ใหม่ จนถึงปัจจุบนั ระบบความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศก่อน และหลงัสงครามโลก 
ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 

 

   

403-301 กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 

 New Public Management  

 ศึกษาความเป็นมาของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ความส าคัญของการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ในฐานะท่ีเป็นกระบวนทศัน์ ทางเลือกของการจดัการภาครัฐ ความแตกต่าง
ของการบริหารและการจดัการ ลกัษณะของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ หน้าท่ีและ
กระบวนการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ ธรร
มาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูป
ระบบราชการไทย 
 
 
 

 

   



 

 

 

403-306 กำรวำงผังเมืองเพ่ือกำรพฒันำท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Urban Planning for Local Development  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิด ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการวางผงัเมือง

เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผงัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน
ใหน่้าอยูแ่ละยัง่ยนื 

 

   
403-307 กำรบริหำรงำนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management of Local Government  
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของการบริหารเชิงกลยทุธ์ของทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มขององค์การ การก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ การก าหนด กล
ยทุธ์ การน าแผนเชิงกลยทุธ์ไปปฏิบติั และการติดตามประเมินผลแผนเชิงกลยทุธ์ 

 

   
403-311 กำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai  Local  Politics and Government  
 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองทอ้งถ่ินไทย รัฐธรรมนูญ และรูปแบบโครงสร้างการ

ปกครองของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการบริหารราชการรูปแบบอ่ืน ๆ ความ
แตกต่างระหว่างการปกครองท้องถ่ินกับการปกครองนครหลวง ปัญหาการปกครอง
ทอ้งถ่ินของไทย การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวมทั้งศึกษากรณีการเขา้สู่ต าแหน่งทางการเมือง
ทอ้งถ่ิน 

 

   
403-312 สันติศึกษำเพ่ือกำรพฒันำท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Peace Studies for Local Development    
 ศึกษาชุมชนท้องถ่ินกับเสถียรภาพ  ความมัน่คง บทบาทวิธีการ และกระบวนการ

สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชุมชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความ
ขดัแยง้ ทกัษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกล่ีย การอ านวยความสะดวก การจดั
ประชาพิจารณ์ กลยุทธ์ กลวิธีในการจดัการความขดัแยง้อย่างสันติ ทกัษะและกลไก
ในการบริหารความขดัแยง้ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการสร้างสมานฉันท ์
และสันติสุขชุมชน 
 
 
 
                                                  

 

   



 

 

 

403-321 สิทธิมนุษยชนและขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงสังคม                                                           3(3-0-6) 
 Human Rights and Social Movements  
 ศึกษาแนวคิด หลกัการและพฒันาการของสิทธิมนุษยชนในบริบทระดับโลกและ

ประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างพลงัประชาชน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มใน
ชุมชนเพื่อการผลกัดนันโยบายสาธารณะ แนวคิดรูปแบบของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคม ทั้งในอดีตและในยคุโลกาภิวตัน์ 

 

   
403-323 กำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative  Local  Government  
 ศึกษาแนวคิด และการจดัระบบการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ ในลกัษณะการ

เปรียบเทียบ ได้แก่ โครงสร้างของรัฐกับการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ิน การ
บริหารงานทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ อ านาจหนา้ท่ีส่วนทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ การคลงัส่วน
ทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ ทิศทางการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบและศึกษาการ
ปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ อาทิ องักฤษ ฝร่ังเศส  และสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง
ศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

   
403-334 ชุมชนศึกษำ 3(2-2-5) 
 Community Studies                                                                                        
 ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน

และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักศึกษา ตลอดจนโครงสร้างของชุมชน 
ศกัยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และฝึกปฏิบติัใน
การลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนตน้แบบ                                   

 

   
403-335 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น     3(3-0-6) 
 Local Natural Resources and Environment Management  
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ แนวคิด รูปแบบ วิธีการในการจดัการ 
โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
วางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการและความจ าเป็นของท้องถ่ิน การร่วมมือขององค์กรในท้องถ่ิน องค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน รวมทั้งศึกษากรณี
ตวัอยา่งการจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน                                               

 

   



 

 

 

403-336 กำรบริหำรเพ่ือพฒันำกำรท่องเท่ียวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์    3(2-2-5) 
 Local Tourism Development Administration  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว นโยบาย สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 
การศึกษาและการวิเคราะห์พื้นท่ีท้องถ่ินเชิงการท่องเท่ียว การวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  กลยุทธ์และกลวิธีการบริหารจดัการ การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเชิง
เศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตท้องถ่ิน การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

 

   
403-414 สัมมนำกำรบริหำรท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 Seminar in Local Administration  
 ศึกษาปัญหาเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ินประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูศึ้กษามีความ

สนใจเป็นพิเศษ 
 

   
403-435 กำรบริหำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในชุนชนท้องถิ่น         3(2-2-5) 
 Multicultural Management in Local Communities                    
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคมในชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ช่วงอายุ ศาสนา และเช้ือชาติ การเตรียมความพร้อม
ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับความหลากหลายของประชากร โดยเฉพาะดา้นสวสัดิการ
สังคม สาธารณสุข และตลาดแรงงาน 

 

   
403-440 ประชำคมสังคม เศรษฐกจิ และกำรเมืองอำเซียน  3(3-0-6) 
 ASEAN Socio Economic and Political Community     
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและ
ขอ้จ ากดัของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน                                                   

 

   
หมวดวิชำกำรบริหำรจัดกำรภำคเอกชน 
403-205 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติและกำรประเมินผล 3(2-2-5) 
 Policy Implementation and Evaluation  
 ศึกษาแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลตามแผนงานท่ีวางไว ้กรอบ

แนวคิดในการประเมินความส าเร็จ หรือลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั การ
พัฒนาทฤษฎี มาตรการ กลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผล 
ออกแบบวิจยั รวมทั้งการประเมินผลนโยบายสาธารณะได ้

 



 

 

 

403-209 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรเจรจำต่อรอง 3(3-0-6) 
 Conflict Management and Negotiation  
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยง้ สาเหตุความขัดแยง้ กระบวนการจดัการความ

ขดัแยง้ในองคก์าร การให้ความร่วมมือ การศึกษาการแข่งขนั การหลีกเล่ียง การผ่อน
ปรน การประนีประนอม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากความขัดแยง้ ความหมายและ
แนวความคิดเก่ียวกับการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองท่ีเก่ียวข้องในองค์การ 
สหภาพแรงงาน กลยทุธ์และกระบวนการในการเจรจาต่อรอง 

 

   
403-302 กำรส่ือสำรกำรตลำดเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 Social Marketing Communications  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการส่ือสารการตลาด กระบวนการส่ือสารการตลาด  

การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด การวางแผน และก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารการตลาด งบประมาณการส่ือสารการตลาด การ
วดัและประเมินผลการส่ือสารการตลาด 

 

   
403-304 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 3(2-2-5) 
 Information Technology for Organization Management  
 ศึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจในการ

จัดการทุกระดับ โดยศึกษาสารสนเทศท่ีเป็นทรัพยากรในองค์การ และน าระบบ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นองคก์าร รวมทั้งศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมในองคก์าร 

 

   
403-314 กำรจัดกำรควำมเส่ียงและภำวะวิกฤต 3(3-0-6) 
 Risk and Crisis Management  
 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการจดัการความเส่ียงและภาวะวิกฤติในภาครัฐและ

ภาคเอกชน ปัจจยัและท่ีมาของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง ความเส่ียงและ
ภาวะวิกฤติในระดับนโยบายและระดับป ฏิบัติ กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติ 
กระบวนการวางแผนจดัการภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

403-403 บุคลกิภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำ 3(2-2-5) 
 Personality to Leadership  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขต พฒันาการและทฤษฏีบุคลิกภาพ การเป็นผูน้ า

และสร้างภาวะผูน้ า การพฒันาทกัษะการท างาน การติดต่อส่ือสารเพื่อการท างานเป็น
ทีม การดูแลรูปลกัษณ์ การแต่งกาย การพฒันาอารมณ์และจิตใจ การเพิ่มความมัน่ใจ 
และความกล้าแสดงออก มารยาทการเข้าสังคม การวิเคราะห์และประเมินตนเอง 
หลกัการด าเนินชีวิตและคุณธรรมในสังคมท่ีหลากหลาย เพื่อให้ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุขและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   
403-439 นวัตกรรมและกำรจัดกำรกำรเปลีย่นแปลง    3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปล่ียนแปลง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลง ขั้นตอนกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ปัญหา อุปสรรคในการ
เปล่ียนแปลงองค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการจดัการองค์กรท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลง วิธีการบริหารจดัการท่ีสามารถรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงจากทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิค และการตดัสินใจท่ีทันต่อสถานการณ์ 
เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่องคก์รแห่งคุณภาพ                                                                      

 

   
กลุ่มวิชำสหกจิศึกษำ 
403-479 สหกจิศึกษำ 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วิชำบังคับก่อน : 100-422 กำรปรับตัวทำงสังคม และต้องเป็นนักศึกษำปี 3 ขึน้ไป  
 ศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในองคก์ารภาครัฐ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเขา้ไปปฏิบัติงานเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการก าหนด
ลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานให้กบันักศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์การบริหารงานในหน่วยงาน ตลอดจนการวางโครงการในการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานในหน่วยงาน ฯลฯ เขียนรายงานและผลการปฏิบติังาน 
พร้อมทั้ งน าเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆได้ และจะตอ้งอยู่ภายใต้
การดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองคก์าร หน่วยงาน สถานประกอบการ และอาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 



 

 

 

   
403-499 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 2(0-40-0) 
 Internship  
 ศึกษาการให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดย

ประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษาภายใตก้าร
ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผล 
 

 

 


