หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2549
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
รป.บ.
B.P.A.

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
สร้างนักบริหารจัดการภาครัฐเชิงบูรณาการ ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงานตามแนว
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และสภาวการณ์ปัจจุบัน
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆและมุ่งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อไปปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศ สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ แสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมได้
เท่าทันสภาวการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการ การบริหาร
จัดการที่ดี และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
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4. เพื่อเปนศูนยบริการและเผยแพรความรูทางรัฐประศาสนศาสตร เกี่ยวกับการบริหาร
องคการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงานโครงการแกหนวยงานและ
บุคลากรในทองถิ่น
5. เพื่อแสวงหาความรู้และนาผลจากการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรมาใชในการจัดการเรียน
การสอน การใหบริการวิชาการและการฝกอบรมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
5. กาหนดการเปิดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
6.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเรื่อง การรับนักศึกษา
7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
8.2 การคิดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฏีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี ระยะเวลาศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน22 หน่วยกิต
10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วนกิต
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10.3 การลงทะเบียนที่มีจานวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ ข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
12. อาจารย์ผู้สอน
12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิและ
สาขาวิชา
1

นายภาคภูมิ อินทวงศ์

2

นายกานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

ที่
3

ชื่อ-สกุล
นายศรัณย์ วงศ์คาจันทร์

Ph.D.
(Rural Development ,
Organization and
Management)

ตาแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ทางวิชาการ

อาจารย์
ระดับ 7

-

Ph.D.
(Education
Studies)
M.A.
( Political
Science)

รศ.
ระดับ 9

เอกสารประกอบการ
บรรยาย
1. ความคิดทางการเมือง
ของ จอนห์ ล๊อก
2. ความคิดทางการเมือง
ของทอมัส อะไควนัส

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

Ph.D.(Philosopy)

ผศ.
ระดับ 8

เอกสารประกอบการสอน
- ศาสนาเปรียบเทียบ
เอกสารคาสอน
- ตรรกวิทยาทั่วไป
ตารา
- ปรัชญาเบื้องต้น
- ทางสายกลางในพุทธ
ปรัชญา

-4-

- รัฐศาสตร์ตามแนว
พุทธศาสตร์
- THE MIDDLE PART
4

5

นางปรียานุช พรหมภาสิต

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

อาจารย์
ระดับ 6

นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์

รป.ม.

อาจารย์
พนักงานราชการ

เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- วิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
- วิชาสถิติสาหรับ
การวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

12.2 อาจารย์พิเศษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนา เดชดนู
นายปราโมทย์ คัจฉพันธ์
นายวิชา จันทร์เชื้อ
นายสาเรศ ชาญเชี่ยว
นายวิชัย กันตา
นายพงษ์พันธ์ ริ้วทองทวี
นายชัชวาลย์ อินทรภาษิต
นางสาวกัลยาณี สุขเนียม

13. จานวนนักศึกษา

คุณวุฒิและสาขาวิชา
รป.ม.
น.บ.
รป.ม.
เนติบัณฑิตไทย
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
รป.ม.
น.บ.
น.บ.
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จานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
1
2

2550
45
-

3
4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

45
-

ปีการศึกษา
2551 25 52 2553
45
45
45
45
45
45
90
-

45
135
-

45
45
180
45

2554
45
45
45
45
180
45

14. อาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอน
14.1 อาคารสถานที่
14.1.1 อาคารสถานที่เรียน
1) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2) อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
14.2 อุปกรณ์การสอน
14.2.1 อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
รายการ
1
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
3
เครื่องรับโทรทัศน์
4
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
5
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
6
เครื่องฉายทึบแสง
7
จอรับภาพ

จานวนที่มีอยู่แล้ว
55 เครื่อง
2 เครื่อง
4 เครื่อง
4 เครื่อง
10 เครื่อง
5 เครื่อง
15 จอ

จานวนที่ต้องการเพิ่ม
15 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
5 เครื่อง
5 จอ

15. ห้องสมุด
หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และเอกสารอื่นที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
15.1 หนังสือ
15.1.1 หนังสือเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น จานวน 1,287 เล่ม
15.1.2 หนังสือเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 1,430 เล่ม
15.1.3 หนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จานวน 1,794 เล่ม
15.1.4 หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย จานวน 4,188 เล่ม
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15.2 วารสาร จานวน 37 รายการ
15.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 200 รายการ
2. ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text )
2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1) Springer Link
2) Net Library
3) Publicly accessible e- Book
2.2 วิชาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
Dissertation Full text
3. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database)
3.1 Pro Quest Digigal Dissertations
3.2 ACM Digtigal Dissertations
3.3 Lexis. Com
3.4 H.W. Wilson
3.5 ISI Web of Science
16. งบประมาณ
งบประมาณ : จานวนนักศึกษา x 5,5 00 บาท(โดยประมาณ)
จานวนนักศึกษา(ปีการศึกษา)
2550
2551
2552
2553
45
90
135
180
หมวดรายจ่าย
1.

ปีงบประมาณ
2550
2551
2552
2553
197,500 395,000 642,500 890,000

ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ
2. ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000
รวมทั้งสิ้น 247,500 495,000 742,500

100,000
990,000

2554
180
หมายเหตุ
2554
890,000
100,000
990,000

17. หลักสูตร
17.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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พ.ศ.2549 มีองค์ประกอบหลักสูตรแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์ สกอ.
โครงสร้างหลักสูตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
34 หน่วยกิต
กิต
1) วิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) วิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
3) วิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
5) วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เกณฑ์ สกอ.
โครงสร้างหลักสูตร
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
9 หน่วยกิต
2) วิชาเอก
81 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
48 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6

วิชาองค์การและการบริหาร
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชานโยบายสาธารณะ
วิชาการบริหารงานคลัง
วิชากฎหมาย
วิชาสังคมและการเมือง

3) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

7 หนวยกิต
6 หน่วยกิต
120-150

6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วย
กิต

17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
34
หน่วยกิต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-อ)
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2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Research Methodology
in Social Sciences
2504902 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
2504903 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
Introduction to Social Science

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) วิชาเอก จานวน 81 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science

3(3-0-6)

2551103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration

3(3-0-6)

2551301 ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System

3(3-0-6)

2551303 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
Organization Theory and Administration

3(3-0-6)

2552201

3(3-0-6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Introduction to International Relations

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
Public Policy and Strategic Planning

3(3-0-6)

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration

3(3-0-6)
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2552403 การเมืองและการปกครองส่วนทองถิ่นไทย
Thai Local Politics and Government

3(3-0-6)

2562501 กฎหมายปกครอง 1
Administrative Laws 1

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law

3(3-0-6)

2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Project Management

3(3-0-6)

2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Administration

3(3-0-6)

2553303 รัฐประศาสนศาสตร์ แนวมนุษยวิทยา สังคมวิทยา
และจิตวิทยา
Anthropological, Sociological and
Psychological
Public Administration

3(3-0-6)

2553310 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
Management Information System

3(3-0-6)

2553311 คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
Morality and Ethics for Public Administrators

3(3-0-6)

2554901 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม
Postmodernism Public Administration

3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาองค์การและการบริหาร
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551302 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
Thai Public Enterprise Administration

3(3-0-6)

2552304 พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior

3(3-0-6)

2552305 การบริหารสานักงานภาครัฐ
Office Management in Public Sector

3(3-0-6)

2552306 การพัฒนาองค์การภาครัฐ
Public Organization Development

3(3-0-6)

2553304 การบริหารงานตารวจไทย
Thai Police Administration

3(3-0-6)

2553305 เทคนิคการบริหาร
Administration Techniques

3(3-0-6)

2553306 การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
Organization and System Analysis

3(3-0-6)

2553307 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and
Administration

3(3-0-6)

2554103 การจัดองคกรทองถิ่น
Local Organization Management

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2554301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
English for Public Administrators

3(3-0-6)

2554903 การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

3(2-3-4)

3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ
Human Relations in Organization

3(3-0-6)

3562403 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน
Teamwork Developing Techniques

3(3-0-6)

3563502 ภาวะผูนาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork

3(3-0-6)

2.2.2 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552303 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
Performance Evaluation in Public Sector

3(3-0-6)

2552307 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Planning

3(3-0-6)

2552308 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Public Human Resource Development

3(3-0-6)

2553312 การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management Appriasal
2553313 การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Administration

3(3-0-6)

2.2.3 วิชานโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา

รายวิชา

2552309 การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและการบริหารโครงการ
Policy Implementation and Program

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
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Management
2553308 การประเมินผลโครงการภาครัฐ
Program Evaluation in Public Sector

3(3-0-6)

2553309 การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
Public Policy Formulation and Analysis

3(3-0-6)

2.2.4 วิชาการบริหารงานคลัง
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552310 กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ
Public Budgeting Process

3(3-0-6)

2553314 การบริหารภาษีอากร
Taxation Administration

3(3-0-6)

2553315 นโยบายการคลังและการเงิน
Financial and Fiscal Monetary Policies

3(3-0-6)

2553406 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
Local Financial and Fiscal Administration

3-(3-0-6)

2.2.5 วิชากฎหมาย
รหัสวิชา
2561102

รายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Principles of Jurisprudence

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย์
Civil Laws

3(3-0-6)

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

3(3-0-6)
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Criminal Law 1 : General Principles
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Law 2 : Offences

3(3-0-6)

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3(3-0-6)

2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Law of Civil Procedures

3(3-0-6)

2563506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure

3(3-0-6)

2563515 กฎหมายมหาชน
Public Law

3(3-0-6)

2563516 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
Law of Election

3(3-0-6)

2.2.6 วิชาสังคมและการเมือง
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551101 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

2(2-0-4)

2551104 ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

2(2-0-4)

2552102 สังคมวิทยาการเมือง
Political Sociology

3(3-0-6)

2552103 เศรษฐศาสตร์การเมือง

3(3-0-6)
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Political Economy
2553103 การเมืองไทย
Thai Politics

3(3-0-6)

2553104 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
Political Science in Buddhism

3(3-0-6)

3 ) วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
รหัสวิชา

รายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Preparation for Professional Experience in
Public Administration

2(90)

2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Field Experience in Pubic Administration

5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เปิดสอน แต่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
17.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาแกน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2504903 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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วิชาเอกบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

2551102
2551103
2562504

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
รวมหน่วยกิตปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2551301 ระบบบริหารราชการไทย
2552403 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกฎหมาย
2560501 ปกครอง
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
รวมหน่วยกิตปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2551303 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2551302 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รวมหน่วยกิตปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

หมวดวิชา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก

วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
วิชาแกน
วิชาเอกบังคับ

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1551003 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
2051001 สุนทรีภาพทางศิลปะการแสดง
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
2552201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
2562304 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
รวมหน่วยกิตปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2553301 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
2553104 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
2553406 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
2563515 กฎหมายมหาชน
*******
เลือกเสรี
รวมหน่วยกิตปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2504902 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2553310 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
2553303 รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา
และจิตวิทยา

18

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(*-*-*)
18

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกเลือก

2551104
2562305
2553308

ทฤษฎีการเมือง
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
การประเมินผลโครงการภาครัฐ
รวมหน่วยกิตปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
วิชาแกน
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
วิชาเอกบังคับ 2553311 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์
2554901 รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม
วิชาเอกเลือก
2552306 การพัฒนาองค์กรภาครัฐ
วิชาเลือกเสรี
*******
เลือกเสรี
วิชาฝึกฯ
2553801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รั ฐ ประศาสน
ศาสตร์
รวมหน่วยกิตปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา
วิชาฝึกฯ

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
รวมหน่วยกิตปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(*-*-*)
2(90)
19

น(ท-ป-อ)
5(450)
5
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก )
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1) วิชาแกน จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2504901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-3-4)
Introduction to Research Methodology in Social Science

ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ
ในการวิจัย การดาเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การอ่านผลการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้
ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
2504902

สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
กระบวนการ เทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
2504903

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Social Science
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และลักษณะเฉพาะของ
สังคมศาสตร์ วิธีแสวงหาความรู้ ขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์
กับมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2 ) วิชาเอก จานวน 81 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6) Introduction to Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์
กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอานาจกับกฎหมาย กระบวนการ
ทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่
สาคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
2551103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน
2551301

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Public Administration System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหาร
ราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหาร
ราชการแนวใหม่ และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
2551303

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
Organization Theory and Administration
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมองค์การ ศึกษาวิเคราะห์
องค์การภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม พัฒนาการของความรู้เกี่ยวกับ
องค์การในภาครัฐ การดาเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อม หลักการบริหารงานภาครัฐ
และหน้าที่สาคัญของผู้บริหารงานภาครัฐ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
ศึกษาแนวคิดและแนวการศึกษาสาคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษากับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดย
ศึกษาตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงระบบคอนเซอร์ตของยุโรป ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก ยุคสงครามเย็นและยุคหลังสงครามเย็น
2552301

นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Public Policy and Strategic Planning
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กาหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอน
ของการวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ
2552302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ
ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร
รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ
ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
2552403

การเมืองและการปกครองส่วนทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
การจัดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมือง กับฝ่ายประจา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Analysis and Project Management
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ โดยเน้นศึกษา
โครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย
2553302

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Administration
ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การกาหนดงานแต่ละตาแหน่ง การ
กาหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน การสรรหา การจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตาแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย การเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจ การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรภาครัฐ การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2553303

รัฐประศาสนศาสตร์แนวมนุษยวิทยา สังคมวิทยาและจิตวิทยา 3(3-0-6)
Anthropological , Sociological and Psychological Public
Administration
บรรยาย อธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรและมนุษย์ในองค์กร โดยอาศัย
ตัวแปรมนุษยวิทยา อันได้แก่ อีโทส (Ethos) และวัฒนธรรม(Culture) ตัวแปรสังคมวิทยา อันได้แก่
อานาจ (Power) องค์การ(Organization) กลุ่ม (Group) บทบาท ( Role ) ปทัสถานสังคม
(Socialnorm ) และการอบรมบ่มนิสัย (Socialization ) และตัวแปรจิตวิทยา อันได้แก่ การรับรู้
(Perception) ความคิดเห็น (Opinion ) ทัศนคติ / อุดมการณ์ (Attitude) / Ideology) ทัศนคติ
(Attitude) ความเชื่อ(Belief) ค่านิยม (Value) บุคลิกภาพ (Personality) อัตลักษณ์ /
เอกลักษณ์
(Character / Identity ) ลักษณะการ (Trait ) ความต้องการ( Need ) และการจูง
ใจ (Motivation )
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553310

ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอน
ของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
2553311

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Morality and Ethics for Public Administrators
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหาร
และคุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารเชิง
พุทธศาสน์ จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
กรณีศึกษาปัญหาทางจริยธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ
2554901

รัฐประศาสนศาสตร์แนวภายหลังสมัยใหม่นิยม
3 (3-0-6 )
Postmodernism Public Administration
ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นผลงานการตีความ( Humanistic ) ของสมัย
โครงสร้างนิยมและภายหลังโครงสร้างนิยม (Structuralism and Post - Structuralism)
และการรื้อสร้าง( Deconstruction ) ของภายหลังสมัยใหม่นิยม( Postmodernism )
2562501

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0-6)
Administrative Laws 1
ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง
การจัดระเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดิน ระบบราชการไทย
ความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐ
ตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการ ปกครองฉบับปัจจุบัน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2562504

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ
การแบ่งแยกอานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอานาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
2.2 วิชาเอกเลือก ให้เลือกไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาองค์การและการบริหาร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ

2551302

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
Thai Public Enterprise Administration
ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทั่วไป การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแก้ไข
2552304

พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
ศึกษาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชนและ
กลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร การเป็นผู้นา การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเข้าใจใน
องค์กร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ในการบริหารงานองค์การภาครัฐ
ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคล
ในองค์การภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
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น(ท-ป-อ

2552305

การบริหารงานสานักงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Office Management in Public Sector
ศึกษาการดาเนินงานของสานักงานในภาครัฐ บทบาทของการจัดสานักงาน
ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบงานพัสดุ
การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการของ
งานสานักงาน การประสานงาน การจัดสถานที่ทางาน การอานวยการพนักงาน การควบคุมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
2552306

การพัฒนาองคกรภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organization Development
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การผสมผสาน
ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นหนัก
เรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององค์การ
2553304

การบริหารงานตารวจไทย
3(3-0-6)
Thai Police Administration
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา บทบาท และหน้าที่ของตารวจ หลักการจัดระบบ
การบริหารงานตารวจ การวางแผนปฏิบัติการ การประสานงานการควบคุม บังคับบัญชา การ
ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงประชาชน ปัญหา และข้อจากัดต่าง ๆ ในการบริหารงาน
ตารวจของประเทศไทย ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา
2553305

เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์
เพื่อให้การทางานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
การประเมินระบบการบริหารงาน ด้วย Balanced Scorecard การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รางวัลคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ การบริหาร
แบบบูรณาการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ PERT , CPM เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างใน
ฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหาร
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น(ท-ป-อ

2553306

การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน
3(3-0-6)
Organization and System Analysis
ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ
ลักษณะพื้นฐาน ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์เชิง
ระบบ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เชิงระบบ การศึกษาองค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและ
วิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบการบริหารปฏิบัติการ ปัญหาระบบการ
ปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
การประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
คุณภาพชีวิตในองค์การ
2553307

การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น
การกระจายอานาจทางการเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหาร
องค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อ
การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทย
2554103

การจัดองคกรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่นการประสานงาน การจัดการและดาเนินงาน
ระหว่างองค์กรในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์กรท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
2554301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
English for Public Administrators
ศึกษาการใช้ศัพท์ ประโยคและบทความซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ
สาหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นทักษะการพูด การฟัง การสนทนา การเจรจาต่อรอง
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2554903

การศึกษาเอกเทศ
3(2-3-4)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในท้องถิ่น
โดยเสนอโครงการดาเนินการศึกษาตามโครงการ
ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้
การควบคุมและคาแนะนาของอาจารย์ผู้สอนประจากลุ่ม
3562303

มนุษยสัมพันธในองคกร
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่าง
การประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
3562403

เทคนิคการพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
Teamwork Developing Techniques
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกาพัฒนาองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็นทีม
การวางแผนและการออกแบบ
ทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมใหม่ การกาจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม
ข้อตกลงและการเอาชนะ ข้อตกลงที่ไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ข้อตกลงไม่สมบูรณ์ การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้นฟู ทีมงาน การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้าง
ทีมงานและแนวทางแก้ไข
3563502

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
ศึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับผู้นาและภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นา
ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นาในการทางานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้
ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการ
ทางานเป็นที
2.2.2 กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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2552303

การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
3(3-0-6)
Performance Evaluation in Public Sector
ศึกษาแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงได้จากการประเมินบุคคล
ในองค์การ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐอันเป็นเหตุปัจจัยในการวัดผลประเมินผล กระบวนการ ประเมิน
เพื่อเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรงและความเชื่อถือได้
2552307

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Planning
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคสาคัญเกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนอื่นๆ ในองค์การภาครัฐ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
2552308

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Development
ศึกษาแนวคิด ขอบเขตและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดยเน้นกระบวนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งทักษะ ความรู้และทัศนคติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2553312
การประเมิน
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resousce Management Appraisal
ศึกษาแนวคิด หลักการ เหตุผลและความจาเป็น วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ
ในการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มิติต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน การนาผลการประเมิน
ไปใช้ การกระตุ้นจูงใจ และการพัฒนาผลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เงื่อนไขความสาเร็จ
ของการนาระบบประเมินไปปฏิบัติ แบบแผนการปฏิบัติที่ดีด้านการประเมินสมรรถนะระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์กรเอกชนและภาครัฐในต่างประเทศ
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2553313

การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Administration
ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทน หลักการบริหารค่าตอบแทน วิธีการ
ประเมินค่างาน การสารวจค่าตอบแทน วิธีการกาหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
ในราชการไทยและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในราชการไทย
2563301

แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของ
สหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทางาน
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
รหัสวิชา

2.2.3 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552309

การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Policy Implementation and Program Management
ศึกษากระบวนการและตัวแบบในการวิเคราะห์การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการบริหารโครงการ
ภาครัฐ การจัดทาข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ การควบคุมการดาเนินโครงการให้ประสบ
ความสาเร็จ
2553308

การประเมินผลโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Program Evalution in Public sector
ศึกษาแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่พึงได้จากการประเมินบุคคล
ในองค์การ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐอันเป็นเหตุปัจจัยในการวัดผลประเมินผล กระบวนการ ประเมิน
เพื่อเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณา
ความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรงและความเชื่อถือได้
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553309

การกาหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Publice Policy Formulation and Analysis
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบ
ต่างๆ เช่น การใช้ทฤษฎีระบบ
เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารระที่สาคัญๆ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สาคัญ
ของประเทศไทย

รหัสวิชา

2.2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2552310

กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Budgeting Process
ศึกษาแนวคิดในการจัดทางบประมาณแผ่นดิน ระบบงบประมาณ ทฤษฎีและ
กระบวนการตัดสินใจ การอนุมติงบประมาณแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและ
การเมืองกับงบประมาณในภาครัฐของไทย
2553314

การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Administration
ศึกษาแนวคิด กระบวนการบริหารภาษีอากร ระบบภาษีอากร นโยบายและ
กระบวนการบริหารภาษีอากรของไทย
2553315

นโยบายการคลังและการเงิน
3(3-0-6)
Financial and Fiscal Monetary Policies
ศึกษาหลักการ วิธีการ และกระบวนการในการกาหนดและประสานแผนนโยบาย
การคลังและการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงินกับการบริหารการคลัง
2553406

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial and Fiscal Administration
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของท้องถิ่น การบริหารรายได้ และรายจ่าย
ของหน่วยปกครองระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่งชาติ
กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจากัดของ
แนวทางการพัฒนาระบบการคลังของท้องถิ่น
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รหัสวิชา

2.2.5 กลุ่มวิชากฎหมาย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2561102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Principles of Jurisprudence
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสาคัญ
การจัดทา การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น
2562304

กฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0-6)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
นิติกรรมสัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
2562305

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ตั้งแต่ มาตรา 11 – 106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398
2562306

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2 : Offences
วิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา107–366
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รหัสวิชา
2563503

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง
ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
2563504

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย บททั่วไป วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3
2563506

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไปวิธีพิจารณา ในศาลชั้นต้น
ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2563515

กฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
Public Law
ศึกษาลักษณะกฎหมายมหาชน ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศ ตลอดจนความรู้พื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน เช่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง การจัดบริการสาธารณะและการ
ควบคุมการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2563516

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Law of Election
ศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
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2.2.6 กลุ่มวิชาสังคมและการเมือง
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2551101

การเมืองการปกครองของไทย
2(2-0-4)
Thai Politics and Government
ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย
วิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง
2551104

ทฤษฎีการเมือง
2(2-0-4)
Political Theory
ศึกษาการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที่สาคัญ ๆ
ในทางรัฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท
ทฤษฎีการสื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
2552102

สังคมวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
Political Sociology
ศึกษาขอบเขตและกาเนิดของวิชาศาสตร์สังคมวิทยาการเมือง เน้นพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการเมือง แนวคิดของนักสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเป็นผู้นาและลักษณะอานาจที่เกิดขึ้น เอกลักษณ์
ของสังคมไทยที่เอื้ออานวยต่อความมั่นคงและกาลังอานาจแห่งชาติ
2552103

เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
Political Economy
ศึกษาหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปทาน อุปสงค์ เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
เศรษฐศาสตร์กระแสรองและเศรษฐศาสตร์กระแสกลาง แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ กระบวนการ
ทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รหัสวิชา
2553103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การเมืองไทย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Thai Politics
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย
บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย
อุปสรรคในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
2553104

รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสน์
3(3-0-6)
Political Science in Buddhism
ศึกษาแนวคิดในพุทธศาสนา ความหมาย คานิยาม ขอบเขต เนื้อหาวิชาและ
วิธีการศึกษาแบบความคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เปรียบเทียบแนวพุทธศาสน์และหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
เป็นแนวทาง
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3) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

2553801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ศึกษาสังเกตและมีส่วนในการ
ฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
2554801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
Field Experience in Pubic Administration
ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการ
ในการ แก้ไขปัญหาการบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ
อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีม การประเมินผล ฯลฯ
17.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน แต่
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดระบบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
1.2 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
1.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้
1.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
1.6 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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1.8 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนทุกๆ ปี
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 โปรแกรมวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาเอกสาร ตารา แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีแหล่งศึกษา
เรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยทันเหตุการณ์
2.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
2.3 จัดให้มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
หลักสูตรและสาขาวิชา

3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับทาหน้าที่ในการติดตาม ดูและและ
ให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาผ่านการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และผ่านกระบวนการของหลักสูตร
รวมทั้งสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา
3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม
3.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียน
3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็จการศึกษา
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4.1 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง
4.2 จัดให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามา
ปรับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
4.3 จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
4.4 มีกระบวนการติดตามผลการใช้บัณฑิตและนาผลมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงหลักสูตร
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 กาหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน ทุกภาคการศึกษา
2) ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Performance Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษา ทุก 5 ปี
4) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation)
ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
5) มีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
19.2 กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีกระบวนการ ดังนี้
1) มีคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรที่มาจากผู้เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชา และ / หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการสารวจความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานเพื่อนามาเป็นกรอบ ใน
การพัฒนาหลักสูตร
3) มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้อง จากภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา / ปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตร
4) มีการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี
19.3 กาหนดดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
4. ร้อยละของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Code of Ethics)ของ
อาจารย์
5. ประสิทธิผลของการเรียนรู้
5.1 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและประสบการณ์จริง
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา ต่อจานวน
นักศึกษา
7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อจานวน
นักศึกษา
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
จุดประสงค์ทั่วไป
จุดประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้าใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอย่าง
มีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้งในคุณค่าของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดารง
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
รายวิชาศึกษาทั่วไปจัดเป็น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด
ทั้งนี้หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
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1541001
1541002
1541003
1541004

ทักษะการรับสารภาษาไทย
ทักษะการส่งสารภาษาไทย
การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น

1.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
2 (2-0-4)
1511002 ความจริงของชีวิต
2 (2-0-4)
1521001 พุทธศาสน์
2 (2-0-4)
2.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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2.4 กลุม่ ที่ 4 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2531001 วิถีไทย
2 (2-0-4)
2531002 วิถีโลก
2 (2-0-4)
2531003 ครอบครัวและสังคม
2 (2-0-4)
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2 (2-0-4)
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2 (2-0-4)
2551001 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่อประสม

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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4.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4091002 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (1-2-

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ

2 (1-2-3)

3)
4.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต

น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2

1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ
1161004 กีฬาศึกษา

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

(1-2-3)
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของผู้นาที่ดีโดยทั่วไป ประเภทของ
ผู้นาในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผู้นาและผู้ตามและบทบาทหน้าที่ผู้ตามที่ดี มนุษย
สัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
2(2-0-4)
Research, Critical Thinking and Reasoning Skills
ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจาเป็นที่ต้องพัฒนา
กระบวนการคิดการศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ
หลักการ องค์ประกอบและเทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา
การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์เพื่อการทางานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของ
จริยธรรมต่อมนุษย์ เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1511002 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Facts of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001 พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การรู้จักตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Comprehension Skill
ศึกษาหลักการการฟัง การอ่าน จากสื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ
ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ
กาหนดให้อ่านหนังสือนอกเวลาประกอบ
1541002 ทักษะการส่งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Expression Skill in Thai Language
ศึกษารูปแบบ และวิธีการส่งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ
โดยนาเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึกปฏิบัติการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน
รายงานทางวิชาการ ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1541003 การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
Communication for Specific Purposes
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1541004 ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น
3(3-2-5)
Roles of Language in Local Community Development
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น จาก
วรรณกรรม ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคใน
สถานการณ์ต่างๆที่เคยได้เรียนมาแล้ว และฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมากขึ้น
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่ง
การเรียนที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึกทักษะการสื่อสาร นาเสนอ
ข้อมูลที่จาเป็นและใช้ได้ในชีวิตจริง
1551003 ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึกทักษะการฟัง ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จับใจความหลัก รายละเอียด
ปลีกย่อย การจดบันทึกย่อ ฝึกทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

1551004 ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึกทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการแนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ฝึกพูดใน
งานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว เขียน
หนังสือราชการ
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2(1-2-3)
Research and Information
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและการ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Research Study and Report Writing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การนาเสนอ
บทนิพนธ์
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1631003 ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาอื่นคุณค่าและความต้องการสารสนเทศในสังคมปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและรับบริการสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กร ทั่ว ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ อุปกรณ์ใน
การบันทึกและการสืบค้นข้อมูล การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้
OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์ การ
รับรู้ทางการมองเห็นมิติในทัศนศิลป์แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ
ความงามทัศนศิลป์ การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการ
สร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิพลที่ทาให้ทัศนศิลป์มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในงานทัศนศิลป์ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น
และนาเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง
ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อนามาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้ง ทางสุนทรียภาพ
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2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ สุนทรียภาพ
ทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญ
ของการรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่
ควรทราบ
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ โครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเองและชุมชน ศึกษากรณีตัวอย่างในชุมชน
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Community Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถิ่น ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะ
สห
วิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้านพัฒนาการ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขและ
ทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
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2531001 วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Ways of Living
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ โครงสร้าง วิวัฒนาการและพัฒนาการด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหา
สังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002 วิถีโลก
2(2-0-4 )
Globalized Ways of Living
ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยของวิวัฒนาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
การจัระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว
จิตวิทยาครอบครัว คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว ปัจจัยในการดารงอยู่ของครอบครัว ปัญหา
ครอบครัว และแนวทางแก้ไข อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึกษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภูมิปัญญาด้าน
สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการเรียนรู้
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2551001 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Administration
ศึกษาโครงสร้าง อานาจหน้าที่และการปกครองของไทย แนวคิด ทฤษฎี
การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ประวัติ พัฒนาการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่นไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื้นฐานทั่วไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่มาของ
กฎหมาย ลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การ
บัญชี การเงิน 0การบริหารบุคลากร การบริหารสานักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์และเลือก ตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การ
ประเมินตนเองสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการ
กาหนดราคาสินค้าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
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4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Science for Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจาวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์
พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ชีวิตประจาวัน
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Conservations of Environments and Natural Resources
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ศึกษาสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ระดับชาติและโลก สถานภาพสิ่งแวดล้อม ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต องค์รวมของสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่างการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่ประสพความสาเร็จ โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Plants For Life
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืช
พรรณภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการ
พัฒนาพืชพรรณ
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1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Better Living
ศึกษาความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย หลักการและขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การ
ประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึกการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกกาลังกาย
การฝึกการออก กาลังกายในสถานบริการการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึกษาประวัติของลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาทในการเข้า
สังคมและการลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความสัมพันธ์ของการลีลาศที่มีต่อสุขภาพ และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ฝึกทักษะการลีลาศ การรู้จังหวะดนตรี การควบคุมร่างกาย และการ
เคลื่อนไหวอย่างสมดุล การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
1161004 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการกีฬาและการปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและ
กติกาการแข่งขัน
ฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
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4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จานวนจริง
4091002

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื้อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ย
หุ้นและดัชนีราคา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริมาตรใน
การซื้อขาย
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
2(1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคาและ
โปรแกรมสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Computer and Computer Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมใช้งาน
ในปัจจุบัน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปที่นาไปประยุกต์ใช้
งาน
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3(2-2-5)

Development of Information System On Network
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมในปัจจุบันและนาไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร
ฝึกปฏิบัติการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121004

คอมพิวเตอร์และสื่อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านสื่อ
ประสม อุปกรณ์ ระบบและวิธีการทางสื่อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น การตกแต่ง
ภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจัดทาวีดิทัศน์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับ
ระบบงานขององค์กร
ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อประสม ประกอบการใช้งาน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี
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