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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
  Morality and Ethics of Life 
 HM02102 สารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Information Sciences 
 HM02103 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
  Man and Society 
 HM02104 อารยธรรม 3(3-0-6) 
  Civilization 
 HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Living Style of Sufficiency Economics Philosophy 
 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  Personality and Human Relationship 
 SO02102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Psychology 
 SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3(3-0-6) 
  Thai Citizen and Global Citizen 
 SO02104 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
  Global Issue and ASEAN Studies 
 SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 
  Polities Economy and Society 
 SO02207 กฎหมายพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Foundation Law 
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 (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics with Decision Making 
 MS02102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Sciences and Environment 
 MS02103 นันทนาการและกีฬา 3(3-0-6) 
  Recreations and Sports 
 MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Information Technology Media and communication 
 (4) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Thai Language for Business 
 LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skill 
 LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 
 LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  English for Learning 
 LA02205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
  English for Career 
 LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  ASEAN Language for Communication 
 LA02207 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Foreign Language for Commination 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
 BPA4101 การใช้ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
  Usage English for Public Administration 
 BPA4104 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา  3(3-0-6) 
  Organization Behavior and Development 
 BPA4201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 
 BPA4301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
 BPA4305 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
  Leadership and change Management 
 BPA4401 หลักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
  Principles of Political Sciences 
 BPA4402 หลักรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
  Principles of Public Administration 
 BPA4501 การเงินและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Finance and Management 
 BPA4601 กฎหมายทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
  Law of Public Administration 
 BPA4602 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
  Contestation Law 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 57 หน่วยกิต 
 (2.1) รายวิชาบังคับ จ านวน 39 หน่วยกิต 
 BPA4106 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 3(3-0-6) 
  Human Relations in Organization 
 BPA4108 จิตอาสากับการท างานเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
  Mind Set and Social Working 
 BPA4203 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ   3(2-2-5) 
  Human Relations in Organization 
 BPA4205 การวางแผนการบริหารโครงการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Planning and Local Project Management 
 BPA4302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Public Section 
 BPA4303 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
  Performance Appraisal 
 BPA4304 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
  Ethic and Cooperate Social Responsibility 
 BPA4403 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
  Thai Local Government 



 

 

 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 4 
 

 BPA4408 การศึกษาวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Educate in Public Administration 
 BPA4409 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Public Administration 
 BPA4505 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Local Financial Management 
 ข้อก าหนด ให้นักศึกษาเลือก 1 วิชา ตามศักยภาพและความสนใจ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 BPA4411 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  Topic Issue in Public Administration 
 BPA4412 การฝึกงานรัฐประศาสนศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  Work Based Training in Public Administration 
 BPA4413 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
  Cooperative Education Performance 
 (2.2) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มองค์การและการจัดการ 
 BPA4102 การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 3(3-0-6) 
  Data Management with Statistic Method 
 BPA4103 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ 3(3-0-6) 
        Organization and administration in the public sector 
 BPA4105 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  Knowledge Management and Learning Organization 
 BPA4107 การควบคุมและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
  Quality Contrast and Assurance 
 BPA4109 องค์การแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตในการท างาน 3(2-2-5) 
  Happy Organization and Quality of Working Life 
 BPA4110 การจัดการวางแผนยุทธศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Strategic Planning Management in Public Administration  
 (2.2.2) กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
 BPA4202 การวิเคราะห์โครงการและการประเมิน 3(3-0-6) 
  Project Analytic and Evaluation  
 BPA4204 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 3(3-0-6) 
  Concepts and Policies for Thailand Development  
 (2.2.3) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 BPA4306 หลักสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 
  Principle of Human Rights 
 BPA4307 การต่อต้านการทุจริต 3(3-0-6) 
  Anti Corruption 
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 (2.2.4) กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 BPA4404 การจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Modern Local Management 
 BPA4405 จรรยาบรรณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Ethics of Public Administration 
 BPA4406 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Public Participation in Local Government 
 BPA4407 การพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Development 
 BPA4410 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(1-4-4) 
  Seminar in Public Administration 
 (2.2.5) กลุ่มการคลังและงบประมาณ 
 BPA4502 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Economic 
 BPA4503 การบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ 3(3-0-6) 
  Fiscal, Financial and Budgetary Management 
 BPA4504 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3(3-0-6) 
  Compensation and Benefits 
 
 (6) กลุ่มสัมพันธ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มการปกครองและ/หรือต าตรวจ 
 BPA4603 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Law of Evidence in Public Administration 
 BPA4604 กฎหมายอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  Criminal Law in Public Administration 1 
 BPA4605 กฎหมายอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  Criminal Law in Public Administration 2 
 BPA4606 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure in Public Administration 1 
 BPA4607 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure in Public Administration 2 
 - กลุ่มการบริหารธุรกิจ 
 BPA4608 หลักการและการด าเนินการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Principle and Operation Business 
 BPA4609 การจัดการโอท็อปและการตลาดชุมชน 3(2-2-5) 
        OTOP and Community Marketing 
 BPA4610 การจัดการเทียบเคียงชุมชน 3(3-0-6) 
        Community comparable management 
 BPA4611 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
        Community Cooperative Management 
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 BPA4612 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
  Management Accounting 
 BPA4613 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 
  Community Tourism Management 
 BPA4614 หลักธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  Principles of Modern Trade Business 
   
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3 0 6 
SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3 3 0 6 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3 3 0 6 
LA02101 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3 0 6 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 3 3 0 6 
BPA4401 หลักรัฐศาสตร์ 3 3 0 6 
BPA4602 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3 0 6 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 3 0 6 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3 0 6 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 3 0 6 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 3 3 0 6 
BPA4402 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 
BPA4601 กฎหมายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 
 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
BPA4101 การใช้ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 2 5 
BPA4106 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 3 3 0 6 
BPA4108 จิตอาสากับการท างานเพ่ือสังคม 3 2 2 5 
BPA4201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 3 0 6 
BPA4305 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 
BPA4505 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 3 3 0 6 
BPA4307 การต่อต้านการทุจริต (วิชาเลือก 1) 3 3 0 6 

รวม 21 19 4 40 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
BPA4104 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา 3 3 0 6 
BPA4301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3 3 0 6 
BPA4302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 3 0 6 
BPA4205 การวางแผนการบริหารโครงการท้องถิ่น 3 2 2 5 
BPAXXXX วิชาเลือก 2 3 2/3 2/0 5/6 
BPAXXXX วิชาเลือก 3 3 2/3 2/0 5/6 

รวม 18 15/17 6/2 33/35 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
BPA4303 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 2 2 5 
BPA4304 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 3 2 2 5 
BPA4403 การปกครองท้องถิ่นไทย 3 3 0 6 
BPA4408 การศึกษาวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 2 5 
BPA4501 การเงินและการจัดการ 3 3 0 6 
BPAXXXX วิชาเลือก 4 3 2/3 2/0 5/6 

รวม 18 14/15 8/6 32/33 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
BPA4203 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการ

สาธารณะ 

3 2 2 5 

BPA4409 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 2 5 
BPA4410 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเลือก 5) 3 1 4 4 
BPAXXXX วิชาเลือก 6 3 2/3 2/0 5/6 
BPAXXXX เลือกเสรี 1 3 2/3 2/0 5/6 
BPAXXXX เลือกเสรี 2 3 2/3 2/0 5/6 

รวม 18 11/14 14/8 29/32 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
*BPA4411 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6 0 0 0 
*BPA4412 การฝึกงานรัฐประศาสนศาสตร์ 6 0 0 0 
*BPA4413 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6 0 0 0 

รวม 6 0 0 0 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35 

หมายเหตุ  *ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา    
LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Thai Language for Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  Practice Thai language skills in listening, speaking, reading and writing, listening 
and reading comprehension, speaking at a meeting, writing essays, using language for mass 
media, reading publications in various countries to be a tool for education And the use of 
language in daily communication, being aware of the language changes that occur in society. 

LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skill 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและหลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การ
พูด และการเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
การเขียนรายงานทางวิชาการการบันทึกการประชุม และงานธุรการที่ส าคัญ 
  Importance and principles of the Thai language, problems in using Thai 
language, practice of reading, listening, speaking and writing Thai language skills in various 
situations Both formal And informal in daily life. Including academic report writing, meeting 
recording And important administrative tasks. 

LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการสื่อสาร สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 
  Develop reading, speaking, listening and writing English skills in various 
situations or situations For communication Convey meaning in daily life. 
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LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้      3(3-0-6) 
  English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจศึกษา  สิ่งของที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค และ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สื่อโฆษณา ฉลากสินค้า การรับสมัครงาน  คู่มือครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  Important structure of the English language Enhance reading, speaking, 
listening and writing English skills to be used as tools for learning subjects of interest, 
necessary items for consumption And seen in everyday life such as advertising media, 
product labels, recruitment Equipment manual etc. 

LA02205 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ       3(3-0-6) 
  English for Professional 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  การประกอบอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  Develop English language learning skills for work, occupation and being an 
entrepreneur. 

LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  ASEAN Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสารในสังคม และเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
  Study and develop listening, speaking, reading and writing skills in interested 
countries in the ASEAN Community for social communication. And is the basis for learning. 

LA02207 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Foreign  Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจเพ่ือ
การสื่อสารในสังคม  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
  Study and development of speaking, listening, reading and writing skills in 
interested countries for communication in society. And is the basis for learning. 
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 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Morality and Ethics for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมมนุษย์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมอดีตและปัจจุบัน คุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาบุคคล
ต้นแบบที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างการสืบทอดในสังคม การรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันและหรือชุมชนท้องถิ่น 
  Importance and value of morality and ethics of human society, moral and 
ethical problems in past and present societies, moral according to various religious principles 
To guide the way of life; Study the role model that is full of morality and ethics that should 
be a role model for succession in society; Integration to create moral, ethical, institutional 
and / or community activities. 

HM02102 สารสนเทศศาสตร ์       3(3-0-6) 
  Information Sciences 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญของวิทยาการสารสนเทศศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
การสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสารสนเทศ และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา และการน าเสนอผลในรูปแบบของบทนิพนธ์ที่มีมาตรฐาน 
  The importance of information science, Study about information theory, 
Information resources, searching and collecting information systematically, using computers 
for information processing. And using the internet for education And presenting the results in 
a standard thesis format. 

HM02103 มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 
  Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  สังคมมนุษย์  การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่ม
สังคม สิทธิมนุษยชน การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย
ปัจจุบัน ปัญหาสังคมไทย ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน การสร้างแผนการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน ความเป็นผู้ น าผู้ตามที่ดี สถานการณ์
ผู้สูงอายุและระบบสังคมผู้สูงอายุ 
  Human society, socialization, social organization, social control, social group, 
human right, social stratification, social institution, social change, current Thai society 
characteristics, Thai society problems, cooperation, conflict, international relations according 
to the current world situation, creating lifestyle plans that are appropriate in current society, 
good follower leadership, situation of the elderly and the aging society. 

 



 

 

 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 14 
 

HM02104 อารยธรรม        3(3-0-6) 
  Civilization 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  อารยธรรมโลก การก่อตั้งเมือง แว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านสังคม ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออก และอเมริกา
และอารยธรรมไทย วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม การ
ปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรมและอ่ืนๆ ในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
ตะวันออกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  World civilization, the establishment of cities Kingdoms and territories, 
prosperity in society, religion, arts, literature, politics of the countries of the West, East and 
America; And Thai civilization, the evolution of the Thai nation in the past to the present, 
Social prosperity, government, religion, economy, arts, literature and others In different eras, 
the influence of western civilization Eastern, affecting the changes of Thai society from the 
past to the present. 

HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
  Living Style of Sufficiency Economics Philosophy 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือการศึกษาก าหนดการปฏิบัติสู่วิถีชีวิตที่มีความพอเพียง และมี
ความสุข  
  Knowledge and understanding of the philosophy of the sufficiency economy 
of King Bhumibol Adulyadej, learning the lifestyle of a person, community society in 
accordance with the philosophy of the sufficiency economy which is a good model for 
studying the implementation of a sufficiency and happy lifestyle. 
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 (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์      3(3-0-6) 
  Personality and Human Relationship 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎี
บุคลิกภาพที่ส าคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม  วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความ
ทุกข์และสร้างความสุข 
  Personality meaning, personality trait As well as personality development 
important personality theory, principles of human relations, techniques for winning the heart 
of others, practices to impress, practices for others to conform, practices for changing others, 
practices to make family life happy, And practices to overcome suffering and create 
happiness. 

SO02102 จิตวิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 
  General Psychology 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาประวัติและวิธีทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ 
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
  Study the history and methods of psychology, biological basis of behavior, 
human development, motivation, perception, learning, intelligence, emotions, personality 
and social behavior of individuals and groups. 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก       3(3-0-6) 
  Thai Citizen and Global Citizen 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ประชากรไทยและโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ความส าคัญของ
ประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  คุณภาพ และคุณลักษณะของประชากรที่จะเป็นก าลังส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก แนวทางการพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม 
  Thai and world population from the past to the present and future trends, 
importance of population to national development, Quality and characteristics of the 
population that will be an important force of Thai society and the world society, The 
guidelines for population development to be valuable human resources and social needs. 
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SO02104 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ในด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ระบบประเทศด้านต่างๆ ที่จะเป็นอนาคต แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า            
มีอารยธรรมที่เป็นสากล ความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
ประเทศไทยรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเมืองพิษณุโลก 
  Learn about Thai history from the past, present and future, analytical Critical 
in government, economy and society, various country systems That will be the future, 
represents progress There is an international civilization, Pride, love, faith, sacrifice, and 
participation, building stability in Thailand , including the study of history And the civilization 
of Phitsanulok. 

SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 
  Global Issue and ASEAN Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสภาวการณ์
โลกปัจจุบันและอนาคต ความเป็นมาและความส าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก ยุทธศาสตร์ของอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศและแนวโน้มความก้าวหน้าและ
อนาคตของประชาคมอาเซียน 
  Analyze the movement of events after World War II to the present day in 
politics, economy, society and the integration of various countries That has an impact on life 
in the current and future world situations, background and importance of being an ASEAN 
Community, basic information of member countries, ASEAN strategy, agreement on 
cooperation of countries in the ASEAN Community in politics Economy and society, 
Problems and effects that may occur in the country and progression trend and the future of 
the ASEAN Community. 
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SO02206     การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                     3(3-0-6) 
  Politics Economy  and Society 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การจัดการ การบริโภค การผลิต และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ        
โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์และค่านิยมทางสังคม การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบ
และสถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลเนื่องมาจาก
วิวัฒนาการของระบบสังคม และความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
  Management, consumption, production and exchange of goods and services 
in an economy by emphasizing influence of circumstances and social values, political and 
traditional affecting the system and economic institutions. The Impact of Social system on 
economic evolution. The relationships of politics, economy and society of Thailand. 
 
SO02207     กฎหมายพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
  Foundation Laws 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
   ความส าคัญของการพัฒนากฎหมายทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม  เรียนรู้กฎหมาย
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เช่น  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน  การท าธุรกิจรายย่อยครอบครัว  ยานพาหนะและ
การจราจร  การประกันชีวิต  อาหารและยา  การคุ้มครองผู้บริโภค  การเกษตรกรรม  การบริการ  เป็นต้น  
รวมทัง้กฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบัน 
Course conditions : None 
  The importance of social law development and the judicial process. Study of 
basic law necessary in real life for understanding and implementation in life such as the 
constitution: constitution of the kingdom of Thailand, laws of land and houses, family 
business, the vehicle and traffic law, life insurance, food and drug, consumer protection law, 
agricultural law, Service etc. Including modern law at present. 
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 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics with Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  การคิด การใช้เหตุผล และการค านวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันสถิติ 
และระเบียบวิธีทางสถิติ หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการตัดสินใจ 
  Thinking, reasoning and calculation in important mathematics in daily life, 
Statistics and statistical methods, principles and processes of decision making, using 
mathematical and statistical techniques for decision making. 

MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Sciences and Environment 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  กระบวนการและพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
  Process and development of scientific knowledge, general rules of the 
ecosystem, the relationship between science human and environment, the impact of 
scientific and technological progress on life, environment, society and economy. 

MS02103 นันทนาการและกีฬา       3(3-0-6) 
  Recreations and Sports 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการและกีฬา การเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ การเล่น
และชมกีฬาเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  Definition and scope of recreation and sport, learning recreation activities, 
playing and watching sports for fun. And relieve tension, strengthening the body and 
sportsmanship. 

MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Information Technology Media and Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้
ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาสารสนเทศ ความรู้การจัดการระบบสารสนเทศ 
และการน าใช้เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  Media, Information technology in media used of communication and lifelong 
learning, utilization of media and information technology to search for information. 
Information system management for increasing capacity business and management in 
modern age. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
BPA4101 การใช้ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-5) 

Usage English for Public Administration 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

  พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่านเอกสารทางวิชาการและต าราในสาขาวิชานี้ 
  Develop the ability of english proficiency in listening, speaking, reading and 
writing in public science by focusing on reading academic papers and textbooks in this field. 

BPA4104 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา      3(3-0-6) 
  Organization Behavior and Development 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการ
จัดการ กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล 
และพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มผู้น า และภาวะความเป็นผู้น า อ านาจหน้าที่ การจูง
ใจขวัญและก าลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ประเด็น
การศึกษาวิเคราะห์การจัดการ และพฤติกรรมองค์กรภายใต้การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ 
  Current management concepts and theories Roles of Management processes, 
design and development of organizations, basic principles and organizational behavior 
analysis, relationships between individuals and leadership groups, and leadership, authority, 
morale and encouragement. Communication in organizations, conflicts and changes that 
occur within the organization, the educational issues are subject to the subject of education, 
and organizational behavior under globalization management. 
BPA4201 นโยบายสาธารณะและการวางแผน     3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย ทฤษฎี  แนวคิด ลักษณะ สาระส าคัญ ประเภทของนโยบายและวิธีการในการ
ก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบาย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
สาธารณะเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผน และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ 
  Meaning, Theory, Concepts Characteristics, Essence Types of policies and 
methods to set policies The role and influence of environmental factors to policy to provide 
knowledge to basic public policy, as well as studying theories, theory, planning principles, 
and management of projects both publicly and private for systematic political and social 
development. 
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BPA4301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาถึงความหมาย ความส าคัญ ประเภท ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่องค์การใช้ในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาอาชีพในสายงาน        
การท างานเป็นทีม และองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคต มีโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการพัฒนางานและองค์การ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี  ส่งผลต่อ
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของบุคคลและองค์การ 
  Learn about the meaning, importance, categories, and methods used by the 
Organization to develop personnel knowledge, such as training, executive development, 
career development, teamwork, and the Organization of Learning to enable workers to 
perform their duties effectively. It has the potential to learn and take responsibility for higher 
jobs in the future. There are new worlds to develop jobs and organizations, as well as adapt 
to the changing working environment. This affects the success and progress of individuals 
and organizations. 
 
BPA4305 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
  Leadership and change Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความสามารถ
ของผู้น า ประเภทและที่มาของผู้น า ความส าคัญของการมีภาวะผู้น า องค์ประกอบที่มีต่อความส าเร็จของการ
ใช้ภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า และการประเมินภาวะผู้น า 
  Ideas and theories about leadership and leadership. Leadership qualifications, 
and leadership capabilities, the type and origin of the leader. The importance of leadership 
Elements to the success of leadership Development and Leadership Assessment 

BPA4401 หลักรัฐศาสตร์        3(3-0-6) 
  Principles of Political Sciences 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดพ้ืนฐานของรัฐกับสังคม วิธีการทางรัฐศาสตร์ ความหมายของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ของรัฐศาสตร์กับศาสตร์สังคมอ่ืนๆ ทฤษฎีต่างๆทางรัฐศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับอ านาจ รัฐกับอ านาจอธิปไตย 
การใช้อ านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลและระหว่างอ านาจกับกฎหมายรวมตลอดทั้งสถาบันการเมือง 
พลังกระบวนการเมือง การปกครอง อุดมการณ์ทางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมทาง
การเมือง 
  The basic concept of the state and society How to political science, the 
meaning of political science, the relationship of political science and other social sciences. 
Political science theories, principles of power, state and sovereignty. The use of power, 
interstate relations with individuals and between power and collective laws throughout 
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political institutions. Urban Process Power to rule Political ideology, political behavior and 
political culture 

BPA4402 หลักรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 
  Principles of Public Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ขอบข่าย  ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์กับประเด็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานคลงสาธารณะ องค์การและการจัดการ 
  Meaning, Development, Concepts Scope Theory and relationship of public 
science and public policy issues. Human Resources Management Public Administration 
Organization &amp; Management 
 
BPA4501 การเงินและการจัดการ       3(3-0-6) 
  Finance and Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การบริหารการจัดเก็บรายได้ ภาษีอากรท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการบริหารรายจ่าย  
การกระจายอ านาจการเงินท้องถิ่น ตลอดถึงการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ด้าน
การเงินและงบประมาณท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและข้อจ ากัดของระบบการเงินท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  Revenue Storage Management Local taxes, expenditure management 
budgets, local financial authority distribution. Throughout the study, rules, regulations, 
regulations and local financial and budget measures, as well as problems and limitations of 
the local financial system and effective approach to the development of the local financial 
system. 

BPA4601 กฎหมายทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  Law of Public Administration   
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวความคิดเก่ียวกับการมีและใช้กฎหมายการบริหารและปกครองท้องถิ่น บริการสาธารณะ
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และรัฐกับประชาชน 
  The concept of having and using local administrative and administrative laws. 
Public services, organized local government administration Relationship between 
government and state and public 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 22 
 

BPA4602 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
  Contestation Law 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักการ แนวคิด ที่มาของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎี เกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ นิยม กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสถาบันการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันการเมืองกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
  Principles The idea of the state of Dhammanoya, theory about sovereignty, 
the concept of constitutional ism, constitutional law, compares political institutions, 
according to the provisions of the Constitution, the relationship between political institutions 
and the rights and freedoms of the person under the Constitution. 
 
 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 57 หน่วยกิต 
 (2.1) รายวิชาบังคับ จ านวน 39 หน่วยกิต 
BPA4106 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร       3(3-0-6) 
  Human Relations in Organization 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขต และปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสาร การจูงใจ บุคลิกภาพและมารยาท หลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์  
  Study the characteristics, concepts, scope, and fundamental factors of 
relationships between individuals, groups and organizations, communications, incentives. 
Personality &amp; Etiquette Principles that promote human relations. 

BPA4108 จิตอาสากับการท างานเพื่อสังคม      3(2-2-5) 
  Mind Set and Social Working 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความส าคัญ แนวคิด หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับการมีกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา เพ่ือการ
บ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครช่วยสังคมขององค์กรในสังคมและ/หรือหน่วยงาน 
  Importance, Concepts Principles, ideology and methods of volunteering for 
social development Local Community Learn about the mess, guidelines. Process Create 
volunteer work to improve society The local community, as well as studying the roles of 
individuals, groups, organizations, volunteer agencies, for service or volunteering to help the 
society of organizations in society and/or agencies. 
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BPA4203 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ     3(2-2-5) 
  Human Relations in Organization 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  วิเคราะห์และวิจัยนโยบายสาธารณะและผลกระทบ เน้นการออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การศึกษากลุ่ม กรณีศึกษา การออกแบบวิจัยส ารวจละการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้านนโยบาย การแปลผลและตีความข้อมูลด้วยความรู้ทางสังคมศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงประเด็นนโยบาย
ให้เป็นประเด็นวิจัย 
  Analyze and research public policy and its effects. Focus on research design 
and how to store data. Quantitative Analysis, Group Studies, Case Studies, Research Design, 
Survey, Quality Research, Policy Translating results and interpreting information with social 
science knowledge and policy changes to research issues. 
BPA4205 การวางแผนการบริหารโครงการท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Planning and Local Project Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและวงจรการบริหาร โครงการตั้งแต่การวิเคราะห์จัดองค์การ   
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการการวางแผนการปฏิบัติการควบคุมและติดตามผล
แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินผลและการป้อนกลับของข้อมูลหลักการวิธีการ และกระบวนการประเมินผล
โครงการ 
  The concept of planning and management cycle, from organizational analysis, 
the determination of the responsibility of the operator to plan, control and follow up on 
concepts on evaluation and reversal of information, principles, methods and project 
evaluation processes. 

BPA4302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Human Resource Management in Public Section 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภาครัฐ  
  Human Resource Management Concepts Human Resource Management 
Process Information Technology used in human resource management  Human Resource 
Management for Local Administrative Management and Human Resource Management 
Strategies for Government Management. 
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BPA4303 การประเมินผลการปฏิบัติงาน      3(2-2-5) 
  Performance Appraisal 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักการ 
กระบวนการ และเทคนิควิธีการประเมินผล การสร้างรูปแบบ ระบบและวิธีการในการประเมินผล การก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน และปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การ 
  Study on meaning, importance Benefits of Evaluation of Principles Processes 
and evaluation techniques Creating patterns, systems and evaluation methods Benchmarking 
and performance evaluation issues in the Organization. 
 
BPA4304 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม     3(2-2-5) 
  Ethic and Cooperate Social Responsibility 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรมการบริหารและคุณธรรมพ้ืนฐาน เรียนรู้และส่งเสริม 
จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การต่อต้านการทุจริต และการตรวจสอบสาธารณะ การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทุจริต ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐที่มีต่อสังคม 
  Concepts and ethical theories, management and fundamental virtues Learn 
and promote ethics with enhancing corporate culture Anti-corruption and public monitoring 
Development of information systems for surveillance and monitoring, fraud monitoring, 
transparency and confidence in management Government of the Land Government 
corporate responsibility for society. 

BPA4403 การปกครองท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 
  Thai Local Government 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิด วัตถุประสงค์และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ แนวทางการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ไทย 
  Concepts Objectives and importance of local government Evolution of local 
government patterns Political development by the local administrative process Relations 
between local government agencies vary. Approach to studying problems Obstacles and 
trends of the development of local Thai government. 
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BPA4408 การศึกษาวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 
  Educate in Public Administration 
               เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
   ศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยอิสระของนักศึกษาในเรื่องที่ตนมีความสนใจ
เป็นพิเศษภายใต้การควบคุมแนะน าของอาจารย์ผู้สอน สามารถน าผลการศึกษามาสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ และน าไปสู่การวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต 
  Study the independent public literature of students in matters in which they 
are particularly interested in under the supervision of the instructor. The study results can 
be synthesized to create knowledge and lead to further research in the future. 
 
BPA4409 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(2-2-5) 
  Research Methodology in Public Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความส าคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การก าหนดปัญหา       
การออกแบบและด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยและสมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
และพัฒนาคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยตามแบบท่ีหลักสูตรก าหนด 
  Importance and concepts on public research, theological determination of 
the problem. Design and implement methodical research methods and assumptions. Writing 
research projects, building tools and improving quality of data collection Data management 
and analysis, as well as writing the report of the findings as prescribed by the course. 

BPA4505 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  Local Financial Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BPA4402 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการงบประมาณและการบริหารการคลัง ความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณและการบริหารการคลังการวิเคราะห์แผนและโครงการใน
การจัดท างบประมาณเพ่ือการพัฒนา 
  Concepts Theory, budgeting and fiscal management processes, the 
relationship of the agency related to the budget and fiscal management processes, analysis 
of plans and projects in budgeting for development. 
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BPA4411 ปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์     6 หน่วยกิต 
  Topic Issue in Public Administration   
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  พิจาณาเลือกหัวข้อที่เป็นปัญหาหรือความต้องการสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เพ่ือน ามาเขียนเป็นโครงการเพ่ือศึกษาวิจัย กระบวนการด าเนินงานเพ่ือหาค าตอบของการแก้ปัญหาและ/หรือ
การมีนวัตกรรมในทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งการเขียนเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนด 
  Consider choosing a topic that is a problem or a need to innovate the public. 
To write as a project to study research. The process of working to find answers to solutions 
and/or public innovation, as well as writing as a report on performance in accordance with 
the format set by the major program. 
 
BPA4412 การฝึกงานรัฐประศาสนศาสตร์      6 หน่วยกิต 
  Work Based Training in Public Administration   
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  การฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือองค์กรท้องถิ่น ตามพันธกิจ          
ที่หลักสูตรก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานครั้งเดียวหรือสะสมชั่วโมงการ
ฝึกงานก็ได้ รวมทั้งการเขียนเป็นเอกสารผลการด าเนินงานตามแบบที่หลักสูตรก าหนด และการร่วมสัมมนาผล
การฝึกงานและแสดงผลงานตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  Actual training in government or private or local organizations, based on a 
mission set at the course for at least 560 hours, can be a one-time internship or a collection 
of internship hours, as well as writing as a defined performance document, and attending 
internship symposiums and performance presentations based on the duration of the course. 

BPA4413 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      6 หน่วยกิต 
  Cooperative Education Performance   
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  การฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและหรือในสถาน
ประกอบการในลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง โดยปฏิบัติงานตามพันธ
กิจที่หลักสูตร และองค์กรการปกครองท้องถิ่นหรือสถานประกอบการตกลงร่วมกันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรการปกครองหรือสถานประกอบการ 
  Actual training in local and non-establishment organizations for a period of 
less than 270 hours, performing missions at the curriculum, and local government 
organizations or establishments agreeing together to improve student quality and 
operational performance of government organizations or establishments. 
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  (2.2) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มองค์การและการจัดการ 
BPA4102 การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ     3(3-0-6) 
  Data Management with Statistic Method 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ขอบข่ายของสถิติการจ าแนกข้อมูลกราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ 
ความน่าจะเป็นจะเป็น ตัวแปร สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติการ  แจกแจงของ
ค่าเฉลี่ย ตัวอย่างการประมาณค่าและทดสอบ สมมติฐานของค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว           
การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนก ประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร 
จ าแนก ประเภท 2 ตัว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงเดียวการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  Scope of single graph data classification statistics Numerical summary and 
probability graphs are variables, random and probability distributions. Regular distribution, 
average distribution, estimate and test examples Assumptions of average one-way variance 
analysis Estimating and testing assumptions for classification data, classification, variable 
independence tests, classifications, 2 classifications, regression analysis and correlation. 
Monotonically using statistical finished programs. 

BPA4103 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ     3(3-0-6) 
  Organization and administration in the public sector 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ  
ตลอดจนค่านิยมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การภาครัฐ ความสัมพันธ์ของบุคคล เทคนิค การสื่อสาร 
ความร่วมมือ และความขัดแย้งในองค์การ การประสานงานที่มีคุณภาพ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคล   
จรรยาบรรณของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐ อิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ 
  Study Ideas Principles related theories and impact on government 
administration. as well as the unique cultural values of government organizations. Person's 
relationship, communication techniques Cooperation and conflict in the organization, quality 
coordination. Creating morale and morale for individuals Code of Conduct of Workers in 
Government Organizations Influence caused by the environment Process of paradigm, values 
Behavior and human relations in government organizations. 
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BPA4105 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  Knowledge Management and Learning Organization 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิด ต้นแบบลักษณะและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้  เช่น กลยุทธ์
การจัดการความรู้โครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศวัฒนธรรมองค์กร
สนับสนุน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ในการพัฒนา ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ศึกษา ความหมาย พัฒนาการของแนวคิดที่น ามาสู่การจัดการความรู้
คุณลักษณะและประเภทของความรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในองค์กรกระบวนการจัดการความรู้
ประโยชน์ของการ จัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
  Concepts Master of the characteristics and elements associated with learning 
organizations, such as enterprise structural knowledge management strategies, human 
resources management. Information Technology Culture Support Organizations Being an 
organization of learning obstacles and factors of success, as well as developing development 
skills to a organization of learning, meaning, development of concepts that lead to 
knowledge management, attributes and types of knowledge. Factors that affect the 
management of knowledge in organizations, the process of managing knowledge, the 
benefits of Manage knowledge for human resource development and organizations. 

BPA4107 การควบคุมและการประกันคุณภาพ     3(3-0-6) 
  Quality Contrast and Assurance 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิด ความส าคัญของการประกันคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาการประกัน
คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ระบบประกันคุณภาพ การพฒันาระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ
การภายใน การประกันคุณภาพการภายนอกระดับของการประกันคุณภาพการองค์การทางด้านการประกัน
คุณภาพการหลากการพื้นฐานของการบริหารความ เสี่ยงแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประเภท การระบุการ
วิเคราะห์การประเมิน และการควบคุมความเสี่ยง กรณีศึกษาการประกันคุณภาพการและการบริหารความ
เสี่ยงภาครัฐ 
  Concepts Importance of quality assurance, government agencies 
Development of Quality Assurance Management Government Quality Assurance System 
Development of quality assurance system, internal quality assurance, external quality 
assurance, level of quality assurance, quality assurance, quality assurance, diversity of 
management. Risk management guidelines, classifications, assessment analysis and risk 
control. Public Risk Assurance and Risk Management Case Studies. 
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BPA4109 องค์การแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตในการท างาน   3(2-2-5) 
  Happy Organization and Quality of Working Life 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข บทบาทหน้าที่และ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเพ่ือคุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งการ
ก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินและการสื่อสารสู่สาธารณะ 
  Concepts Principles and Practices for Corporate Development to The 
Organization of Happiness The role and behavior of the people in the organization for 
quality of life and in line with the organization of happiness, as well as identifying 
assessments and communication scans to the public.  

BPA4110 การจัดการวางแผนยุทธศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(2-2-5) 
 Strategic Planning Management in Public Administration 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายเพ่ือความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการก าหนดแผนกลยุทธ์/กลวิธีที่ตอบสนองแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย พร้อมตัวชี้วัดการบรรลุตามเป้าหมาย และแนวทางการจัดท าโครงการตามเพ่ือการ
ด าเนินการตอบสนองกลยุทธ์ 
  External and on-premises environment assessment Strategic issues and goals 
for strategic success, as well as defining strategic strategies/strategies that meet each target 
strategy. With targeted indicators and project preparation guidelines based on strategic 
response. 

 (2.2.2) กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
BPA4202 การวิเคราะห์โครงการและการประเมิน     3(3-0-6) 
  Project Analytic and Evaluation 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของการวิเคราะห์และการเมินผลนโยบายโดยใช้เทคนิคที่
ส าคัญ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือประโยชน์ในการบริการการพัฒนาโครงการทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินโครงการ 
  Concepts The theoretical and importance of analysis and policy analysis using 
critical techniques focuses on assessments for the benefit of development services in both 
public and private sectors. as well as the problems and obstacles of project assessment. 
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BPA4204 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย    3(3-0-6) 
  Concepts and Policies for Thailand Development 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ การวางแผน และนโยบายของการบริหารประเทศ กระบวนการ
และเทคนิค การก าหนดงานและต าแหน่ง ปัญหาด้านการบริหาร ผลกระทบปัจจัยแวดล้อม 
  Philosophy, Concepts Principles, planning and policies of national 
administration Processes &amp; Techniques Job assignments and placements Management 
issues, environmental factor effects. 

 (2.2.3) กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
BPA4306 หลักสิทธิมนุษยชน       3(3-0-6) 
  Principle of Human Rights 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ปรัชญา แนวคิด ค านิยาม กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และจารีตประเพณี ระหว่าง
ประเทศในกรอบของสิทธิมนุษยชน 
  Philosophy, Concepts Definition International law, treaty and customs 
between the human rights framework. 

BPA4307 การต่อต้านการทุจริต       3(3-0-6) 
  Anti Corruption 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม           
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
และ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
  Study on discrimination between personal interests and public interests.           
Shame and non-resistance corruption, civic duty and social responsibility for anti-corruption 
and strong, mentally sufficient anti-corruption, using a variety of learning activities. Focus on 
students with knowledge, skills, attitudes, anti-corruption. 
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 (2.2.4) กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
BPA4404 การจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Local Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  รูปแบบของการบริหารและการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นแบบใหม่ การจัดบริการโดย
ใช้หน่วยงานภายนอก การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงาน การจัดการความขัดแย้ง และการจัดการ
ระบบงานสมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารในองค์การ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง 
จุดอ่อนของท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล 
  A new form of local public service administration and arrangement. Service 
arrangement using external entities Optimizing personnel in agencies, conflict management 
and managing modern systems by using the use of communication technology in 
organizations, problem analysis. Local government administration is a governance system. 

BPA4405 จรรยาบรรณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Ethics of Public Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ปรัชญา และแนวคิดการมีจรรยาบรรณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษา ก าหนด และ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ การก ากับและการด าเนินงานทางจรรยาบรรณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้ง
การส่งเสริมสนับสนุนนักการบริหารการปกครองที่มีผลงานโดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทางสังคม 
  Philosophy and concepts of the p.a. Public Conduct authority Study, define 
and develop professional code of conduct. Governance and Operation of The Logical 
Profession As well as encouraging support for government administrations with outstanding 
contributions, it is a social manifestation. 

BPA4406 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Public Participation in Local Government 
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BPA4402 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
  แนวคิด และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ระบบและกลไก
การท างานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน การพิจารณาและการเลือกกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมที่หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมเป็นไปได้ รวมทั้งการประเมินผลด าเนินงาน และการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมิน 
  Concepts and promotion of public participation in community development 
Local government and collaborative mechanisms with the public Determining and choosing 
a variety of engaging activities is possible. as well as operational evaluation and 
improvement planning based on the results of the assessment. 
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BPA4407 การพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
  Community Development Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาปรัชญา ความเป็นมา แนวคิด การพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน การศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนในจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งการจัดการความรู้
เพ่ือค้นหารูปแบบ และ/หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  Study philosophy, history Concepts Community Development, Community 
Development Strategy Planning The study of community development patterns in provinces 
or provincial administration organizations, as well as knowledge management, to find 
patterns and/or good practices for community development to security, richness and 
sustainability. 

BPA4410 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์      3(1-4-4) 
  Seminar in Public Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
  สัมมนา แนวคิด ทฤษฎีการบริหารการปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่
หลักสูตรและนักศึกษาก าหนดเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Seminar Concepts The theory of administration or publicity on the topic of 
matters that courses and students define for the development of public innovation. 

 (2.2.5) กลุ่มการคลังและงบประมาณ 
BPA4502 เศรษฐกิจชุมชน        3(3-0-6) 
  Community Economic 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของเศรษฐกิจชุมชน ระบบและกลไกของเศรษฐกิจ
ชุมชน เช่น ตลาดชมชุน เศรษฐกิจนอกตลาด เป็นต้น นโยบายและมาตรการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
  The system and mechanisms of the community economy, such as Chum 
Chun Market. non-market economy, etc. Policies and measures for community economic 
development 
 
BPA4503 การบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ    3(3-0-6) 
  Fiscal, Financial and Budgetary Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินสาธารณะกับบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการนโยบายการเงิน การคลัง ของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน การจัดสรรและวินัยการเงินการคลัง การ
บริหารจัดการการเงิน และงบประมาณชุมชน และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  General knowledge of public finance with the role of state in the economy 
Monetary Policy Management, Finance, Government, Land Budget Appropriation and 
Financial Discipline Financial management and community budgets and budget spending 
evaluations. 
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BPA4504 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์      3(3-0-6) 
  Compensation and Benefits 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย ทุนที่เป็นตัวเงิน และทุนที่ไม่ใช้ตัวเงิน กระบวนการจดการทุนชุมชน แนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวปฏิบัติค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่
ส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ รวมทั้งศึกษาชุมชนตัวอย่าง การก าหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่บุคลากรในชุมชนมีความพึงพอใจ 
  Meaning, capital is money and non-funded capital. Community Capital 
Management Process Concept Philosophy of sufficiency economy, defining guidelines 
Important methods or compensation practices and benefits are essential for the 
development of the community to be strong and competitive, as well as study the sample 
community, compensation, compensation and benefits that people in the community are 
satisfied with. 

 (6) กลุ่มสัมพันธ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  - กลุ่มการปกครองและ/หรือต าตรวจ 
BPA4603 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
  Law of Evidence in Public Administration 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และที่
เป็นบทบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาแพ่ง และประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาอาญาทางการ
ปกครองและกรณีตัวอย่าง 
  The law governs both the general principle of witness law and that is a 
provision under the Civil Proceedings code and the Administrative Criminal Code and the 
Case of The Sample. 
BPA4604 กฎหมายอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
  Criminal Law in Public Administration 1 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 1-8                 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และกรณีตัวอย่าง 
  Criminal Law In accordance with the Criminal Code, 1-8, publicity and sample 
cases. 

BPA4605 กฎหมายอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
  Criminal Law in Public Administration 2 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญา ลั กษณะ 9 -12               
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาค 3 ลหุโทษ และกรณีตัวอย่าง 
  Criminal Code, 9-12, Public Administration, Section 3, Penalty, and Sample 
Case 
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BPA4606 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure in Public Administration 1 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายวิธีความอาญา ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาอาญา ทางการปกครอง และ
กรณีตัวอย่าง 
  Criminal Code under the Criminal Code, Governance and Sample Case 

BPA4607 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2   3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure in Public Administration 2 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายวิธีความอาญา ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาอาญา ทางการปกครอง และ
กรณีตัวอย่าง 
  Criminal Code under the Criminal Code, Governance and Sample Case 
 
 - กลุ่มการบริหารธุรกิจ 
BPA4608 หลักการและการด าเนินการทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Principle and Operation Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจ ลักษณะพ้ืนฐานองค์ประกอบ รูปแบบของธุรกิจ และ
ประเภทต่างๆ การด าเนินการทางธุรกิจ เช่น การธุรกิจ บัญชี ตลาด การพัฒนาบุคคล การเงินและงบประมาณ 
มาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น 
  Principles Concepts Theory about business, element basic characteristics. 
Business operations such as business, accounting, marketing, personal development, finance 
and budget, quality standards, etc. 
BPA4609 การจัดการโอท็อปและการตลาดชุมชน     3(2-2-5) 
  OTOP and Community Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความส าคัญ และแนวปฏิบัติ OTOP และการจัดการการตลาดในรูปแบบต่างๆ             
อย่างสร้างสรรค์ และศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การตลาดเพ่ือการแข่งขัน และ อ่ืนๆ       
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการประเมินและวางแผนการปรับปรุงพัฒนา 
  Importance and OTOP Practices and Marketing Management in various ways, 
creatively and studying the roles of marketing executives. Marketing Planning Process By 
analyzing the marketing environment. Consumer Buying Habits marketing for competition 
and other related parties, as well as assessing and planning improvements. 
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BPA4610 การจัดการเทียบเคียงชุมชน      3(3-0-6) 
  Community comparable management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญเกี่ยวกับการเทียบเคียงของชุมชนแต่ละชุมชนเพ่ือศึกษาข้อมูล
การบริหารจัดการ 
  The meaning and importance of comparable to each community to study 
management information. 

BPA4611 การจัดการวิสาหกิจชุมชน      3(3-0-6) 
  Community Cooperative Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ขอบเขตและความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชน กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ
ชุมชน เพ่ือการตลาด การผลิต และการบริการ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน และการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  Scope and importance of the community economy, households in the local 
community economy. Concepts on Community Enterprise Management Processes and 
development patterns of community enterprises Community management for marketing, 
manufacturing and service, as well as strategic planning, strengthening community 
enterprises. Factors affecting the success of community enterprises and the creation of 
community enterprise networks. 

BPA4612 การบัญชีเพื่อการจัดการ       3(3-0-6) 
   Management Accounting 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของการบัญชี การบันทึกตามวงจร
บัญชี การจัดท างบทดลอง งบการเงินกิจการซื้อขาย และบริการบทบาทหน้าที่ของการบัญชีบริหาร แนวคิด
และพฤติกรรมต้นทุนการบัญชีต่างๆ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ก าหนดราคา งบประมาณรายจ่าย การบัญชีความรับผิดชอบ และงบกระแสเงินสด 
  Definition, Importance, Objectives, and Accounting Practices, Accounting, 
Accounting, Trial Preparation, Trading Finance and Management Accounting Duties Cost 
analysis, quantity and profit, product cost calculation and pricing, expenditure budget, 
accounting, accounting, accounting, and cash flow statements. 
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BPA4613 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Tourism Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การวิเคราะห์ และประเมินทรัพยากรในชุมชน การจัดการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาชุมชน ในด้านต่างๆ การฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวชุมชน อย่าง
น้อย 1 ชุมชน รวมทั้งการประเมินและการวางแผนปรับปรุงพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
  In various areas, community tourism management practices, at least one 
community of community tourism management, as well as assessment and planning for 
sustainable development. 
 
BPA4614 หลักธุรกิจการค้าสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  Principles of Modern Trade Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
 สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในภาพรวม การด าเนินการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การด าเนินการการบริหารธุรกิ จการค้าสมัยใหม่ 
เช่น การเลือกท าเล การผลิตภัณฑ์ การจัดรูปแบบร้านค้า การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น 
  The environment and competition of modern trades as a whole. Modern 
business operations Consumer behavior in modern trades Modern business management 
operations, such as choosing a location Product Store Formatting Technology in modern 
trades, etc. 
 


