
1 
 

 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมาย องคก์าร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารบรหิารทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่

ตัง้แต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเขา้ท างาน การพัฒนาบุคลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจูงใจ  

การบรหิารค่าตอบแทน ประโยชน์และบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพ และความปลอดภัย กฎหมายและ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหว่างการบรหิารทรัพยากรมนุษยก์ับเทคโนโลยี

และสิง่แวดลอ้ม 
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33201 การบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจความเป็นมาของการบรหิารราชการไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

 2. เพื่อใหส้ามารถสังเกตและวเิคราะหเ์หตุการณ์และปรากฏการณ์ทางการบรหิารของไทยอย่างเป็น

ระบบและมเีหตผุล 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารราชการไทยกับระบบการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคมทีอ่ยูแ่วดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถประเมนิสถานการณ์หรอืปัญหาของระบบบรหิารราชการไทย และรเิริม่เสนอแนะวธิี

ทางแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคเหลา่นัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัตคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการค่านิยมและ

ขนบธรรมเนยีมปฏบิตั ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบและโครงสรา้งของกระทรวง ทบวง กรม  

กระบวนการและพฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัจจัยทางการเมือง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการบริหารราชการ รวมตลอดถงึปัญหา อุปสรรค แนวทาง  

การปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์และการ

คลงัสาธารณะ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร

การคลงัสาธารณะ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางการคลังสาธารณะไปประยุกตใ์ชใ้นการ

บรหิารงานภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และวธิีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท ของ

รัฐบาลทางดา้นเศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการคลัง

และงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะห์

และจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลงัและงบประมาณของไทย 

33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Administrative Concepts and Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธิบายถงึแนวคดิ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ทัง้แนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู เ้กี่ยวกับแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนสศาสตร ์

ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและในการคน้ควา้วจัิยดา้นการบรหิารงานของรัฐได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ แนวคดิ สถานภาพ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากล และ

กรณีของประเทศไทยสภาพแวดลอ้มและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทีม่ตี่อการบรหิารรัฐกจิ ประโยชน์และการน า

ความรูจ้ากแนวคดิทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใชใ้นการบรหิารงานภาครัฐ รวมไปถงึแนวโนม้ของ 

รัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจบทบาทของกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชใ้นการบรหิารราชการไทย 

 2. เพื่อใหท้ราบและวเิคราะหถ์งึปัญหาและอุปสรรคในการน าเอากฎหมายและระเบยีบไปใชป้ฏบิัตใิน

การบรหิารราชการไทย เกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 

 3. เพือ่ใหท้ราบหลักการและเหตผุลในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชอ้ยู่ในวงราชการไทยเพื่อ

วเิคราะหห์าแนวทางในการปรับปรุงตอ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฎี แนวคดิ และหลักการในการก าหนดกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบริหารงานของ

องคก์ารของรัฐ ทีม่าของอ านาจหนา้ที ่สถาบันทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ของหน่วย

ราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกับวธิปีฏบิัตริาชการ ตลอดจนปัญหาใน

การใชก้ฎหมายและระเบยีบเหลา่นัน้ 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการนโยบายสาธารณะได ้

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายบทบาทของระบบราชการทีม่ตีอ่นโยบายสาธารณะ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยกุตใ์ชใ้นภาครัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดินโยบายศาสตร ์หลักการ แนวทางการศกึษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

บทบาทของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อทิธพิลของปัจจัยสภาพแวดลอ้มทีม่ีต่อกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฎิบัต ิ

การประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะหผ์ลสะทอ้นกลับของนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ และทศิทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

33304 การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการและประเภทของการวจิัยทางประศาสนศาสตร์ 

 2. เพือ่ให ้เขา้ใจและอธบิายกระบวนการและวธิกีารของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ประเภทของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์กระบวนการของการวจิัย การออกแบบ

การวิจัย การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ การเขยีนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวจัิยทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์ตลอดจนทศิทางของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33309 การจดัการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Management and Organization Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การบรหิารและ

การด าเนนิงานขององคก์าร 

 2. เพือ่รู ้เขา้ใจ และสามารถน าความรูเ้กีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารและพฤตกิรรม

มนุษยใ์นองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการขององค์การและทฤษฎีองคก์าร การจัดตัง้องค์การ ประเภท รูปแบบ องคป์ระกอบและ

โครงสรา้งองคก์าร หลักและวธิีการบริหารจัดองคก์าร การพัฒนา การออกแบบ และการเปลีย่นแปลงองค์การ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษยท์ัง้ในระดับบุคคล กลุม่และองคก์าร วธิกีารและเทคนคิการบรหิาร

จัดการองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารภาครัฐและนวัตกรรม 

33311 การบรหิารโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการบรกิารโครงการ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ เทคนคิและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารโครงการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูจ้ากชดุวชิานี้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารโครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิเกีย่วกับการบรหิารโครงการตลอดจนกระบวนการบรหิารโครงการ เทคนคิและเครือ่งมอืใน

การบรหิารโครงการ การจัดท าโครงการ การเขยีนโครงการ การด าเนนิโครงการและการประเมนิผล 

33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารรัฐกจิ 

 3. เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทยีบปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาของประเทศที่ก าลังพัฒนาและ

พัฒนาแลว้ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารรัฐกจิทีด่ ี

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการบรหิารรัฐกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง

และเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ ทัง้ที่

ก าลังพัฒนาและพัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบริหารรัฐกจิ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม 

จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Technique and Tools in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหท้ราบ เขา้ใจ และอธบิายเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับเทคนคิและเครื่องมอืการจัดการภาครัฐ ครอบคลุม

ถงึการประเมนิสภาพแวดลอ้ม และการก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ตัวชีว้ัด การบรหิารงานมุง่

สมดลุ (Balanced Scorecard) การเทยีบเคยีง (Benchmarking) การบรหิารความเสีย่ง หว่งโซค่ณุคา่ การประเมนิ

ความคุม้ค่า ตน้ทุนต่อผลผลติ การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล 

(HR Scorecard) การจัดการความรู ้สมรรถนะ ตลอดจนเทคนคิและเครือ่งมอืตา่งๆ ทีใ่ชใ้นสากล และกรณีศกึษาทัง้

ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่องมอืการจัดการภาครัฐไปใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธผิล ประสทิธภิาพและ 

การเพิม่ผลผลติในแกอ่งคก์รภาครฐั 

33421 การบรหิารทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวความคดิและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ และตระหนักถงึความส าคัญ

ของการบรหิารทอ้งถิน่ตามแนวทางประชาธปิไตย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่

ตลอดจนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ในระบบสากลและในประเทศไทย 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถน าแนวความคดิและหลักการบรหิารมาใชว้เิคราะหปั์ญหาการบรหิารทอ้งถิน่

ของไทยไดอ้ยา่งมเีหตผุลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสมัพันธก์ับ

รัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่

ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ไทย 
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33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิค  

ของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดับตา่งๆ ได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธไ์ปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารองคก์ารภาครัฐ

ไดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธใ์น

องคก์รภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดบัองคก์รภาครัฐ และระดบัหนา้ที ่ 

และฝ่ายตา่งๆ ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทศัน ์ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค ์การวางแผนกลยุทธ ์

การวางแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยุทธร์วมทัง้

การประเมนิผลกลยุทธ ์ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์รภาครับสามารถด าเนนิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพ

สงูสดุภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Public Service Administration and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และความส าคญัของการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชแ้นวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบรหิารการบรกิารสาธารณะ

และเครอืขา่ย 

 4. เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหา แนวโนม้ แนวทางในการแกปั้ญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรกิารสาธารณะและ

เครอืขา่ย การจัดระบบการบรหิารและโครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละจรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 
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