หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พุทธศักราช 2549
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Arts (Public Administration)
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
B.A. (Public Administration)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป น นั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร ที่ ส มบู ร ณ รู จั ก วิ ธี แ สวงหาความรู วิ เ คราะห
สถานการณตาง ๆ ได สามารถประยุกตใชความรูใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม รวมทั้ง
เปนผูมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.2 วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติงานไดในโลกปจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบความเปนจริงเหลานั้นกับทฤษฎี
2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูท างวิชาการในสาขาที่ตนเลือกศึกษา มีความทันสมัยและมีความ
ลึกซึ้งพอที่จะใชดําเนินชีวิต เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป และเปนผูนําทางวิชาการที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ มีวสิ ัยทัศนและโลกทัศนที่กวางไกล
3. ผลิตบัณฑิตใหเปนพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี
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5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
8. ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา ปกติ 1 ภาคการศึกษา
มี ร ะยะการศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห และสามารถจั ด การศึ ก ษาระหว า งป ด ภาคการศึ ก ษา โดย
กําหนดเวลาเรียน จํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูสอน
12.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทาง
ลําดับ
วิชาการ
1

2

3

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณ
วุฒิ

ชื่อสกุล
นางสาวเกษร

นายศาศวัต

นางสาวสุภาวดี

เกษมชื่นยศ

เพงแพ

ศรีชัยสุวรรณ

รป.ม. การบริหาร
การเงินการคลัง
ร.บ. บริหารรัฐกิจ
ร.ม.

บริหารรัฐกิจ

ร.ม.
ร.บ.

ร.ม.

การปกครอง
การปกครอง
(เกียรตินิยม
อันดับ2)
รัฐประศาสน
ศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต
การปกครอง

ศศ.บ.

รัฐศาสตร

รป.ม.

ศศ.บ.

รัฐประศาสน
ศาสตร
มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ.

จิตวิทยา

รป.ม.

รป.บ.
4

5

6

อาจารย

อาจารย

ผศ.

นางพิมจันทร

นางสาวลัคนา

นางสาวพจนา

แสงจันทร

ศักดิ์ดีวงศ

จันทรฉาย

สาขาวิชา

ค.บ.
ค.ม.

สังคมศึกษา
การสอนสังคม
ศึกษา

สถาบัน
การศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ที่
สําเร็จ
การศึกษา
2542
2538
2546
2543
2539

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2540

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2537

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2527
2521
2542

2528
2521
2511
2515
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ตําแหนงทาง
ลําดับ
วิชาการ
7

อาจารย

คุณ
วุฒิ

ชื่อสกุล
นายนพพร

สุนทโรทก

ศศ.ม.

สถาบัน
การศึกษา

สาขาวิชา

สังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนา
กศ.บ. สังคมศึกษา

สถาบันราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ที่
สําเร็จ
การศึกษา
2547

12.3 อาจารยผสู อน
ลําดับ

ชื่อสกุล

อาจารยประจํา
1 นางสาวเกศกมล สุขเกษม

2

นางสาวเกษร เกษมชื่นยศ

3

นายเจนพล ทองยืน

วุฒิการศึกษา /
ตําแหนงทางวิชาการ
บธ.ม. การเงิน
ศศ.บ. บริหารธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารย
ร.บ. บริหารรัฐกิจ
รป.ม. การบริหารการเงิน
การคลัง
น.ม.กฎหมายมหาชน
น.บ.ท.
น.บ.

รายวิชาที่สอน
1 เศรษฐศาสตรเบื้องตน

1 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับรัฐศาสตร
2 การปกครองทองถิ่นไทย
3 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
4 เทคนิคการบริหาร
1 กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ของรัฐ
2 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 กฎหมายลักษณะพยาน

4

นางสาวชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

LL.M. Intellectual
Property Law
LL.M. Business Law
น.บ.

1 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

5

นายนพพร สุนโรทก

กศ.บ. สังคมศึกษา
ศศ.ม. สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา

1 การเมืองการปกครองของไทย

2 การบริหารการพัฒนา

2517

5
ลําดับ
6

ชื่อสกุล
นางสาวพจนา จันทรฉาย

วุฒิการศึกษา / ตําแหนง
ทางวิชาการ
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.ม. การสอนสังคมศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย

7

นางพิมจันทร แสงจันทร

ศศ.บ. รัฐศาสตร
ร.ม. การปกครอง

8

นางสาวลัคนา ศักดิ์ดีวงศ

9

นางสาววัฒนา เล็กพูลเกิด

ศศ.บ. จิตวิทยา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร
น.บ.
น.ม.
พ.ม. รัฐประศาสนศาสตร
พบ.ด. ประชากรและการ
พัฒนา
ศษ.ม. ประชากรศึกษา
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ผูชวยศาสตราจารย
ร.บ. การปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ร.ม. การปกครอง
ร.ม. บริหารรัฐกิจ

10

ดร.วิมลฤดี วันสอน

11

นายศาศวัต เพงแพ

12

13

รายวิชาที่สอน
1 ระบบบริหารราชการไทย

2 จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร
3 ความสัมพันธระหวางประเทศ
1 สิทธิมนุษยชน
2 สัมมนาการบริหารงานยุตธิ รรม
3 วิธีวิจยั ทางรัฐศาสตรเบื้องตน
4 พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ5
1 จิตวิทยานักบริหาร
2 การบริหารแรงงาน
3 การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร
1 กฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

2 คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
1 หลักสังคมวิทยา

1 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง

2 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
4 การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร
นางสาวสุภาวดี ศรีชัยสุวรรณ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 1 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 องคการและการจัดการภาครัฐ
4 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
5 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
นายเอกพงษ สารนอย

น.ม.กฎหมายมหาชน
น.บ.ท.
น.บ.

1 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
2 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
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อาจารยพิเศษ
1 นางสาวกรสุภา นิตยวิมล
2

3

4

ร.บ. รัฐศาสตร
รม. การปกครอง
นายธีระพันธ วีรวรรณภิญโญ LL.M. Information Technology
Law
น.บ.
นางสาวสุวรรธนา เทพจิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ม. การบริหารทรัพยากรมนุษย
นางสาววัชราภรณ พิมพจุฬา

น.ม. การบริหารงานยุติธรรม
น.บ.ท.
น.บ.

กระบวนการบริหารโครงการและการลงทุน
สาธารณะ
1 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
2 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ
1 การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
1 การบริหารงานยุติธรรม
2 นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม
3 นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม

13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี ที่คาดวาจะรับ
จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ (คน)
1
2
3
4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2549
120
120
-

2550
120
115
235
-

2551
120
115
110
345
-

2552
120
115
110
105
450
105

2553
120
115
110
105
450
-

14. สถานที่และอุปกรณการศึกษา
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ตลอดจนหนวยงานที่เกีย่ วของในมหาวิทยาลัยจันทรเกษม
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15. หองสมุด
หนังสือ/ตํารา วารสารและเอกสารทางวิชาการตางๆ ใชบริการจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และหองสมุดอื่นๆ ทั้งที่เปนฉบับจริงและสืบคนผานระบบ
หองสมุดอิเลคโทรนิก (e-library)
16. งบประมาณ
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) เปาหมายการผลิตนักศึกษา
ชั้นปละ 120 คน ประมาณการคาใชจา ยตอหัวของการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 12,000 บาท ตอคน
ปงบประมาณ พ.ศ.
รายการ
2549
2550
2551
2552
2553
80,000
80,000
85,000
85,000 100,000
คาตอบแทน
70,000
70,000
80,000
80,000 100,000
คาใชสอย
150,000 150,000 200,000 250,000 250,000
คาวัสดุ
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
คาครุภัณฑ
คาสิ่งกอสราง
รวมงบประมาณทั้งหมด
450,000 450,000 500,000 550,000 600,000
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
17.2 โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปนหมวดวิชาดังนี้
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกมีใหเลือกจาก 3 แขนง ดังนี้
1) แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
2) แขนงการบริหารงานยุติธรรม
3) แขนงการบริหารงานภาครัฐทั่วไป
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3 หมวดวิชาเลือกเสรี

140 หนวยกิต
30
104
45
34
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาบังคับ
GESC1001 การคิดและการตัดสินใจ
วิชาเลือก
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
1.2 กลุมภาษา
วิชาบังคับ
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือก
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
GEEN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
GEEN1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
วิชาเลือก
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก

30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนวยกิต
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
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GESO1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
1.5 กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2 หมวดวิชาเฉพาะ
101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
45 หนวยกิต
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตองเรียนวิชาแกนจํานวน 45 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
ECON1102
LAWS2601
POLS1101
POLS1102
POLS1103
POLS1104
POLS1105
POLS2101
POLS2102
POLS2103
POLS2104
POLS2105
POLS3901
POLS3902
SOAN1201

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
การเมืองการปกครองของไทย
ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
ระบบบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การปกครองทองถิ่นไทย
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตรเบื้องตน
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐศาสตรขั้นสูง
หลักสังคมวิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
34 หนวยกิต
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรตองเรียนวิชาเอกบังคับจํานวน 34 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
POLS2301
POLS2302
POLS2303
POLS3301
POLS3302
POLS3303
POLS3304
POLS3305
POLS3306
POLS3307
POLS4301
POLS4901

องคการและการจัดการภาครัฐ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ
การบริหารแรงงาน
การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ
เทคนิคการบริหาร
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
การประเมินผลโครงการสาธารณะ
การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารการพัฒนา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใน
แขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียวจาก 3 กลุม คือ 1) แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
2) แขนงการบริหารงานยุติธรรม หรือ 3) แขนงการบริหารงานภาครัฐทั่วไป โดยแตละแขนง
ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ใหเลือก ดังตอไปนี้
1) แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
LAWS3109
LAWS3607
LAWS4201
LAWS4202
POLS3321
POLS3322

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ของรัฐ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การสรรหา คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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POLS3323
POLS3324
POLS3325
POLS3326
POLS4321
POLS4322
POLS4902
POLS4903

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ
การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ
นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ
กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร

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

2) แขนงการบริหารงานยุติธรรม
LAWS2108
LAWS2109
LAWS3112
LAWS3609
LAWS4205
LAWS4402
LAWS4403
LAWS4404
POLS3341
POLS3342
POLS3343
POLS3344
POLS4902
POLS4903

กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การสืบสวนและสอบสวน
สิทธิมนุษยชน
การบริหารงานยุติธรรม
นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม
นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม
การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร

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

3) แขนงการบริหารงานภาครัฐทั่วไป
LAWS2108
LAWS2109
LAWS3112
LAWS3609

กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LAWS4201
LAWS4202
POLS3321
POLS3323
POLS3324
POLS3341
POLS3342
POLS4322
POLS4902
POLS4903

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ของรัฐ
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ
สิทธิมนุษยชน
การบริหารงานยุติธรรม
การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร
การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
POLS4801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
POLS4802
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-3-6)
3(0-3-6)
7 หนวยกิต
2(90)
5(450)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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17.4 แผนการเรียน
รายวิชาที่จดั ในแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม
หลักสูตร มีดังนี้
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
9-10

POLS1101
POLS1102
SOAN1201
-

จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
หลักสังคมวิทยา
-

รวม

3
3
3
18-19

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม วิชาแกน

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ECON1102
POLS1103
POLS1104
POLS1105
รวม

ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
-

หนวยกิต
9-10
3
3
3
3
21-22
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

LAWS2601
POLS2101
POLS2102
POLS2103
รวม

ชื่อวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
การเมืองการปกครองของไทย
ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง
ระบบบริหารราชการไทย
-

หนวยกิต
6-7
3
3
3
3
18-19

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุม วิชาเอกบังคับ

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

POLS2104
POLS2105
POLS2301
POLS2302
POLS2303
รวม

ชื่อวิชา

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การปกครองทองถิ่นไทย
องคการและการจัดการภาครัฐ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ
-

หนวยกิต
6-7
3
3
3
3
3
21-22
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุม วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

POLS3301
POLS3302
POLS3303
POLS3307

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

ชื่อวิชา
-

การบริหารแรงงาน
การบริหารโครงการและ
การลงทุนสาธารณะ
เทคนิคการบริหาร
การศึกษาวรรณกรรมทาง
รัฐประศาสนศาสตร
เลือกเรียน
-

หนวยกิต
-

3
3
3
3
9
21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
-

POLS3901
POLS3304
POLS3305
POLS3306
รวม

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรเบื้องตน
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
สาธารณะ
การประเมินผลโครงการสาธารณะ
เลือกเรียน
-

หนวยกิต
3
3
3
3
6
18
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 วิกลุมชาฝกประสบการณวิชาชีพ

รหัสวิชา
POLS4301
POLS4901
POLS3902
POLS4801

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรขั้นสูง
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร
เลือกเรียน

รวม

หนวยกิต
3
1
3
2
6
15

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.4 วิกลุมชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
-

POLS4802
รวม

ชื่อวิชา
-

การฝกประสบการณวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร
-

หนวยกิต
-

5
5
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
ECON1102

GEEN1001

GEEN1101

GEEN1102

GEEN1103

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ศึ ก ษาความหมาย และความสํ า คั ญ ของวิ ช าเศรษฐศาสตร ทฤษฎี ก ารผลิ ต
พฤติกรรมผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง
และการคาระหวางประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน เนนการฟง การพูด
เพื่ อการสื่ อสารขั้น พื้นฐานในสถานการณตางๆ ให มี ทั ก ษะในการอ า นสื่ อสิ่ งพิ มพ ใ น
ชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอความสั้น ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
English for Self-development
พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้นของ
การสื่อสาร โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคหลากหลาย การอานอนุเฉท การอาน
ขอความที่ซับซอนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
ระดับซับซอน การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูงของการ
สื่อสาร โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การ
นําเสนอ การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ การ
เขียนประโยคระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญ
ของบทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
พัฒนาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่อเตรี ย มความพรอมในการสมั ครงาน การอาน
เอกสาร ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเอกสารที่ เกี่ยวของ การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณและการติดตามผล
การสมัครงาน
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GEEN1104

GEEN1105

GEHS1001

GEHS1101

GEHS1102

GEHS1103

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
English for Recreation
พัฒนาทักษะในการใชภาษา ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อบันเทิงตางๆ
ฟงและอานเพือ่ จับใจความสําคัญ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
ได
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะการอานขอความ บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ
ตางๆ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ ฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชา
การตาง ๆ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
1(1-0-2)
Information for Study Skills
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษา
คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่นๆ วิธีการสืบคนฐานขอมูลตาง ๆ
การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบมาตรฐาน
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร และความงดงามของศาสตรทางดนตรี
นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห คุณคาทางสุนทรียศิลป โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา
อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-development for Happiness of Life
ศึ ก ษาความจริ ง ของชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม พฤติ ก รรมมนุ ษ ย การ
พัฒนาการของมนุษย บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง วิธีการศึกษา
ตนเองและผูอื่น มนุษยสัมพันธในการทํางาน ดัชนีชี้วัดความสุข การสรางความสัมพันธ
กับบุคคลและชุมชนเพื่อเปาหมายการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข
จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Rationale
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย โลกทัศน ชีวทัศน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมีวินยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม การใชเหตุผลอยาง
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GEPA1001

GEPA1002

GESC1001

GESC1101

GESC1102

สรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข และสันติธรรม
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ศึ กษาเกี่ ยวกั บหลั กการออกกํ าลั งกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกํ าลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกํ าลั งกายเพื่ อพั ฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิต ตลอดจน สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ศึกษาและพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความ
สนใจและความต องการของผู เรี ยน เพื่อการพั ฒนา รางกาย อารมณ สั งคมและจิตใจ ให
สามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย กระบวนการคิดรูปแบบ
ตาง ๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิด ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล การประยุกตคณิตศาสตร
และสถิติเพื่อการคาดการณและการแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ และผลกระทบที่มีตอ
การตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึ กษาเกี่ ยวกั บระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิ วเตอร ที่ มี อิ ทธิ พลและมี
ผลกระทบต อชี วิ ตและสั งคม การจั ดการและการใช งานข อมู ล การใช งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชโปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูล
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใชสารเคมี
ในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต ความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด
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GESC1103

GESC1104

GESO1001

GESO1101

GESO1102

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plant for Life
ศึกษาเกี่ยวกับคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรต าง ๆ ตาม
แนวทางโครง การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม การมี ส ว นร ว มในการจั ด การฟ น ฟู ส ง เสริ ม บํ า รุ ง รั ก ษาคุ ม ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในดานการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ แ ละบุ ค คลสํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝง
แนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและสงเสริม
คุณคาความเปนไทย
พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบ
ตอสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหรูจัก เขาใจ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพ
ในโลกปจจุบันและอนาคต
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึก ษาความหมายและความสํ า คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุรั ก ษแ ละ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา การมีสวนรวม
ในการจัดการตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
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กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
ศึก ษากฎหมายที่ มีความจํ า เปน ในการดํา เนิน ชี วิ ต กฎหมายรั ฐธรรมนู ญ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนพึงทราบ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทั ก ษะการเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1: General Principal
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ตั้งแต
มาตรา 1-106 และภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367-398
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law 2: Offense
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตั้งแต
มาตรา 107-366
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ศึกษาหลักปรัชญา ขอบขาย ระบบ และลักษณะสําคัญของกฎหมาย การจัดแบง
ประเภทกฎหมาย วิธีการในการจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการ
ยุติธรรมเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิสัมพันธซึ่งกฎหมายมีตอการเมืองการปกครอง
การดําเนินงานของภาครัฐ ของไทย
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
Labour and Social Security Law
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานสัญญาจางแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน การคุมครองแรงงานของคน
ตางดาว การระงับขอพิพาทแรงงาน รวมถึงกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาใน
ศาลแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและ
คดี อ าญา หลั ก ในการรั บ ฟ ง และไม รั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ

22

LAWS3607

LAWS3609

LAWS4201

LAWS4202

LAWS4205

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labour and Labour Relations
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงาน รวมถึงประวัติและ
วิวั ฒ นาการสหภาพแรงงานหรื อ องค ก รทางแรงงาน โดยใหค วามสํ าคั ญ กับ กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางลูกจางและนายจาง
กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน การปดงาน นโยบายแรงงานและสถานการณ
แรงงานในปจจุบัน ตลอดจนองคกรระงับขอพิพาทแรงงาน
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต
มาตรา 1 ถึง มาตรา 267 ยกเวนในสวนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
และความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ของรัฐ
Law on Administrative Procedure and
Liability for the Wrongful Acts of Official
ศึกษาหลักทั่วไปทางสารบัญญัติชั้นเจาหนาที่ฝายปกครอง คําสั่งทางปกครองการ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุจพินิจ การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Court and Procedure
ศึกษาที่มาของระบบตางๆ ของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝาย
ปกครอง โดยองค ก รตุ ล าการ เขตอํ า นาจของศาลปกครอง องค ก รปกครอง วิ ธี ค ดี
ปกครองและการบังคับคดีปกครอง
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(3-0-6)
Legal Drafting and Legislative Process
ศึกษารูปแบบของกฎหมาย ชื่อ คําปรารภ บทอาศั ยอํานาจ วันใช บังคับ การ
ยกเลิกกฎหมายเกา บทนิยาม ผูรักษาการ สาระของกฎหมาย บทกําหนดโทษ บทเฉพาะ
กาล การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย หลั ก สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การร า งกฎหมาย
กระบวนการนับตั้งแตเริ่มรางจนกระทั่งประกาศใชเปนกฎหมาย
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LAWS4404

POLS1101

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
ศึกษาถึงความสัมพันธเชิงทฤษฎีทางอาชญาและกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณา
ความอาญาอันเปนรากฐานของการใชกฎหมายกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
ตามแนวคิดหรือทฤษฎีนักสังคมวิทยา เพื่อศึกษาและทฤษฎีวิธีการแบงประเภทอาชญา
วิทยาในอดีตและปจจุบัน เพื่อปองกันอาชญากรรม ขอบเขตของการบังคับของกฎหมาย
ปรัชญาสังคมวาดวยการลงโทษและวิธีปฏิบัติตอผูกระทําผิด
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Crime
ศึกษาความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มาตรการและกลไกของรัฐในการ
ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ โดยเน น เกี่ ย วกั บ อาชญากรรม
คอมพิ ว เตอร การฟอกเงิ น ความผิด ตอ กฎหมายหลัก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ
กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน
การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Investigation
ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การสืบสวนและสอบสวน สิทธิผูกระทําผิด ผูเสียหายและพยานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Ethics for Politicians
ศึ ก ษาความหมายของ จริ ย ธรรม จริ ย ศาสตร ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม ฯลฯ และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปรั ช ญา แนวความคิ ด ตลอดจนหลั ก เกณฑ ที่ ใ ช ตั ด สิ น ค า ทาง
จริ ย ธรรม ศึ ก ษาความแตกต า งระหว า งจริ ย ธรรมและศี ล ธรรมในโลกสมั ย ใหม โ ดย
พิจารณาจากแงมุมของสํานักคิดตาง ๆ แนวจริยธรรมของศาสนา จริยธรรมในวิชาชีพ
ความขั ด แย ง ขั้ น พื้ น ฐานของการเมื อ งในฐานะการแสวงหาผลประโยชน และการ
ดําเนินการตัดสินใจทางการเมืองในเชิงจริยธรรม ธุรกิจกับการเมืองและจริยธรรม ความ
ขัดแยงระหวางแนวความคิดเรื่องเหตุผลแหงรัฐและจริยธรรม ความแตกตางระหวาง
จริ ย ธรรมขององค ก รและป จ เจกชน ความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ และองค ก รต อ สั ง คม
ขอจํากัดทางจริยธรรมของการแขงขัน
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ศึ ก ษาขอบขายและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช า
รัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจ
กับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน
สิ ท ธิ แ ละอุ ด มการณ ท างการเมื อ งที่ สํ า คั ญ ตลอดจนความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ
โดยสังเขป
3(3-0-6)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิ ด และขอบข า ยของวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร วิวัฒนาการของ การบริหารภาครัฐกับสภาพแวดลอมการเมือง
กระบวนการการบริ ห าร นโยบายสาธารณะ ประเภทองค ก ารภาครัฐ และบุ ค ลากร
การคลังและงบประมาณ และพันธะความรับผิดชอบในการบริหารราชการ แนวความคิด
เรื่องการบริหารจัดการที่ดี และจริยธรรมของนักบริหาร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Relationships
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสราง
ของระบบ การระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ตลอดจนอุ ด มการณ ที่ มี ผ ลต อ แนวพฤติ ก รรมของรั ฐ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น
ความสัมพันธระหวางรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปตาง ๆ
เชน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหวางประเทศ อันเปนผลจากและตอปจจัย
ดังกลาว
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Introduction to Constitution
ศึ ก ษาความหมาย ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ธรรมนู ญ ประเภทของ
รัฐธรรมนูญ ปรัชญา แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และความสัมพันธของ
กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองของไทย ไดแก
ประวัติศาสตร โครงสรางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย ลักษณะและ
แนวโน ม ของชี วิ ต การเมื อ งของไทย ลั ก ษณะเฉพาะพฤติ ก รรมการเมื อ ง วิ เ คราะห
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POLS2102

POLS2103

POLS2104

POLS2105

POLS2301

สัมพันธภาพระหวางชีวิตการเมืองกับปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สํารวจปญหาทางการ
เมืองการปกครองในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยเหลานี้
ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy and Theory
ศึ ก ษาความคิ ด ของนั ก คิ ด ทางการเมื อ งในเชิ ง ปรั ช ญาและประวั ติ ศ าสตร
การศึ ก ษาการสร า งทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ศาสตร พฤติ ก รรมศาสตร และทฤษฎี ที่สํ า คั ญ ๆ
ในทางรัฐศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน
ระบบราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Bureaucracy System
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ คานิยม ระบบ และวิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปจจัยแวดลอมทางดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพล
การบริหารราชการไทย ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ปรับปรุงการบริหาร
ราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและ
การวางแผน การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลการใช
นโยบายสาธารณะและแผน โดยเนนศึกษาในกรณีขององคการภาครัฐ
การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และพั ฒ นาการของการปกครองท อ งถิ่ น จากแนวคิ ด
ตะวันตกที่เปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย
ศึกษาประวัติและความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครองสวนกลาง
รูปแบบ ปญหาและผลกระทบตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน
องคการและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ศึกษาประวั ติ และแนวคิดการจัดองคการและการจัดการขององคการภาครั ฐ
วิวัฒนาการของการจัดการภาครัฐ กระบวนการจัดการภาครัฐสมัยใหม การจัดโครงสราง
และวางแผนการจั ด โครงสร า งองค ก ารภาครั ฐ โดยเน น สถานการณ อํ า นาจหน า ที่
แนวนโยบาย กระบวนการ และปญหาการจัดการใหบริการสาธารณะขององคการภาครัฐ
ในประเทศไทย
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3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Public Human Resource Management
ศึ ก ษาปรั ช ญา ความเป น มา แนวความคิ ด โครงสร า ง กลไก ระบบบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ การวางแผนกําลังคนภาครัฐ การกําหนดตําแหนงและชั้นยศ
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย สับเปลี่ยน การเลื่อนขั้น เงินเดือน
การเลื่อนตําแหนง การเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการกําหนด
คา ตอบแทน สิ่ ง จูง ใจ สวัส ดิก าร และผลประโยชนเ กื้ อกู ล ในราชการไทย วินั ย และ
คุณธรรมของบุคลากรภาครัฐ และการพนสภาพของบุคลากรในภาครัฐ
ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ
3(3-0-6)
Good Governance and Public Conciousness
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดของหลักธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ
ความจําเปนในการตระหนักและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล บทบาท หนาที่และความ
รับผิดชอบของตน โดยเนนความรับผิดชอบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีตอ
ชุมชน สถาบัน และสังคมสวนรวมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ปญหาการขาด
จิตสํานึกของประชาชนและผูบริหาร รวมทั้งการพัฒนาและสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะ
และประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลเขาสูการบริหารภาครัฐ
การบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Administration
ศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรกับกําลังแรงงาน บทบาทของแรงงานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปญหาของแรงงาน หลักการและแนวทางกําหนดนโยบาย
ดานแรงงาน บทบาทของรัฐบาลในดานการบริหารแรงงาน ทั้งในแงของการกําหนด
คาจางขั้นต่ํา การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ การจัดหางานและการพัฒนา
ฝมือแรงงานการใหหลักประกันสังคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน
การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ
3(3-0-6)
Project Management and Public Investment
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ และวงจรการบริหารโครงการ
ขององคการภาครัฐ นโยบายและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ประเภทของโครงการสาธารณะ
การกอรูปในเชิงนโยบายและการตัดสินใจลงทุนในโครงการสาธารณะขององคการภาครัฐ
แนวคิดในการประเมินผลโครงการสาธารณะ ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบริหารโครงการของรัฐ ผลกระทบจากโครงการและการลงทุนสาธารณะ
ที่มีตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเนนสถานการณ แนวนโยบาย กระบวนการ และ
ปญหาการบริหารโครงการสาธารณะของประเทศไทย

27
POLS3303

POLS3304

POLS3305

POLS3306

POLS3307

3(3-0-6)
เทคนิคการบริหาร
Administrative Techniques
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตางๆ ไดแก การปรับปรุงระบบงานวิธีการวิเคราะห
เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค กลุมควบคุมคุณภาพ
การบริหารแบบมุงเนินผลลัพธ รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอยางในฐานะที่เปนเทคนิค
การบริหาร
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budgeting
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายการคลัง และการงบประมาณ
เครื่องมือหรือมาตรการในการดําเนินนโยบาย ไดแก การจัดเก็บภาษีอากร การกอหนี้
สาธารณะ รายจ า ยสาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิ ค และการวิ เ คราะห
งบประมาณ ปญหาการงบประมาณประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธระหวางเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินกับการดําเนินนโยบายการคลัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Management Information Systems
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารงาน
สาธารณะ การจัดโครงสรางระบบขอมูล วิวัฒนาการ การออกแบบระบบเครือขาย
สนั บ สนุ น การบริ ห ารองค ก ารภาครั ฐ และความสั ม พั น ธ กั บ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกับสภาพปญหาและประเด็นตางๆของการบริหารระบบ
สารสนเทศขององคการภาครัฐที่กําลังเปนแนวโนมหรือไดรับความสนใจ
การประเมินผลโครงการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Project Evaluation
ศึกษาหลักการ และเทคนิคของการประเมินผลโครงการสาธารณะในฐานะที่เปน
เครื่องมือนั กบริ หารภาครัฐ ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมิ นผล
เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการนําโครงการ
ไปปฏิบั ติ ศึก ษาบทบาทของสถาบันต างๆ ในการประเมินผลโครงการสาธารณะของ
องคการในทองถิ่น
การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Literatures Study in Public Administration
ศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรโดยอิสระของนักศึกษาในเรื่องที่ตนมี
ความสนใจเปนพิเศษภายใตการควบคุมแนะนําของอาจารยผูสอน สามารถนําผลการศึกษา
มาสังเคราะหเพื่อสรางองคความรู และนําไปสูการวิจัยคนควาเพิ่มเติมในอนาคต
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นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Policy and Planning
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ศึกษาแนวคิด หลักการในการวางนโยบาย และแผนทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ
ป จ จั ย องค ป ระกอบที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การวางแผนกํ า ลั ง คน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการ
วางแผนกําลังคน องคกรเกี่ยวกับการวางแผนกําลัง ระบบขอมูลทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ
การดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และ
แผน แนวโนมการกําหนดนโยบายและการวางแผนกําลังคนภาครัฐภายใตสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน
การสรรหา คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Recruitment Selection and Procurement into Public Organization
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ศึกษานโยบาย แนวคิด ปรัชญา หลักการ วิธีการสรรหาบุคลากรเขาสูภาครัฐ
ศึ ก ษานโยบาย ปรั ช ญา หลั ก การ วิ ธี ก ารในกระบวนการคั ด เลื อ กในรู ป แบบต า งๆ
ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุ แต งตั้ง วาจางบุคลากรภาครัฐ ทั้งในสวนของขาราชการ
พนักงานราชการ และบุคลากรของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งในระดับของการสรร
หา และคัดเลือกนักบริหารระดับสูงเขาสูระบบภาครัฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Development
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากร
บุ ค คลภาครั ฐ ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ตลอดจน
การศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิควิธี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในสวน
ของกระบวนการจัดฝกอบรม การพัฒนาทีมงาน การพัฒนากระบวนทัศน คานิยมที่ดีของ
บุคลากรภาครัฐ และการแสวงหาแหลงเรียนรูอื่นประกอบ การเสริมสรางใหเปนองคการ
แห ง การเรี ย นรู การประเมิ น ผลการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ป ญ หาและแนวโน ม ทิ ศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐในอนาคต
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พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Behavior and Human Relationship in Public Organization
ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยในรูปของปจเจก
บุ ค คล กลุ ม และองค ก าร ที่ มี ผ ลกระทบต อ การบริ ห ารงานภาครั ฐ ตลอดจนค า นิ ย ม
วั ฒ นธรรมที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข ององค ก ารภาครั ฐ ความสั ม พั น ธ ข องบุ ค คล เทคนิ ค
การสื่อ สาร ความร ว มมื อ และความขัด แย ง ในองคก าร การประสานงานที่มี คุณ ภาพ
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคล จรรยาบรรณของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการ
ภาครัฐ อิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดลอม กระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม
พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ
การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Compensation and Fringe Benefit Management in Public
Organization
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ศึก ษาทฤษฏี พั ฒนาการของระบบเงิ นเดือ นและคาตอบแทนสวัสดิ ก าร และ
ผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทํานโยบาย
โครงสร า งเงิ น เดื อ น การจั ด สวั ส ดิ ก าร ระบบการให ร างวั ล รู ป แบบต า งๆ ศึ ก ษาการ
ออกแบบและการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการใหรางวัลที่เหมาะสมกับ
องคการภาครัฐ โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทนภาครัฐ
นโยบายคุณภาพชีวติ และสวัสดิการภาครัฐ
3(3-0-6)
Quality of Life and Public Welfare Policy
ศึกษาแนวคิดพัฒนาการ แนวทางการกําหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร
นโยบาย กฎหมาย ตลอดจนสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และการจั ด
สวัสดิการของประชาชนและองคการโดยภาครัฐ รวมไปถึงความคุมครองทางสังคม โดย
เนนศึกษาสถานการณ อํานาจหนาที่ แนวนโยบาย กระบวนการ และปญหาการจัดการ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการขององคการภาครัฐในประเทศไทย
สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย กฎบัตรสหประชาชาติ หลักกฎหมายสากลและหลักกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน
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POLS3342

POLS3343

POLS3344

POLS 3901

POLS 3902

การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Justice Administration
ศึกษาการบริหารกระบวนการยุติธรรม บทบาทของฝายตาง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม ไดแ ก ฝา ยตุลาการ ผูพิ พ ากษา อั ย การ ตํ า รวจ ทนายความ นิ ติก ร ศึก ษา
กฎหมายที่เกี่ยวของ ศึกษาปญหาและผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมที่มีตอสังคม
รวมถึงแนวคิดในการแกไขปญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อเปน
การสงเสริมความยุติธรรมในสังคม
นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Forensic Science in Justice Administration
ศึกษาลักษณะของงานนิติวิทยาศาสตร ไดแก การนําความรูทางวิทยาศาสตรทุก
สาขามาประยุกตใช เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใชกฎหมายและ
การลงโทษ บทบาทของงานนิติวิทยาศาสตรที่มีตอการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของ
นั ก บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมในการพั ฒ นางานและการสื บ สวนสอบสวนในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยใชศาสตรของนิติวิทยาศาสตร อันเปนสิ่งสําคัญตอหลักนิติธรรมและการให
ความชวยเหลือผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Innovation in Justice Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางการบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ นํ า ไปสู
การพัฒนา รูปแบบของการบริหารงานยุติธรรม ขอดีของการมีนวัตกรรม การสราง
นวัตกรรม ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง แนวทาง
และกลยุทธ ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอการสรางนวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science Research Methodology
ศึกษาปรัชญา ความหมาย และแนวความคิดเบื้องตน เกี่ยวกับ
วิธีการแสวงหาความรูและวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Political Science Research Methodology
ศึกษาในเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร ทั้ง
ในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ในขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมและการ
นํ า เสนอข อมูล การวิเ คราะหข อมูล โดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและสถิ ติ เ ชิ ง
อ า งอิ ง การทดสอบข อ สมมติ ฐ าน การตี ค วาม และการรายงานผลการ
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POLS4301

POLS4321

POLS4322

วิเคราะหขอมูล
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ และศึกษาถึงหลักการและทฤษฏีการบริหารการพัฒนา
โดยเนนการพัฒนา ระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวม
ตลอดถึงความสัมพันธ และปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศ
กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Regulations in Public Human Resource Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
ศึกษาเกี่ยวกับที่มา หลักการ แนวคิด และรายละเอียดของกฎระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ไดแก พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
ระเบียบการลาในลักษณะตาง ๆ ระเบียบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ระเบียบขอบังคับ
ดานงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และสามารถวิเคราะหประยุกต ตลอดจนเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงแกไขการใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Public Organization Development and Change Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS 2301 องคการและการจัดการภาครัฐ
ศึกษาแนวความคิด หลักการ การพัฒนาองคการภาครัฐ และกระบวนการการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงภายใต ส ภาพแวดล อ มด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดาน
บริ ห ารองค ก ารจากเดิ ม ไปสู ก ระบวนทั ศ น ใ หม การบริ ห ารจั ด การการปรั บ เปลี่ ย น
วิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ และกลยุทธ ยุทธศาสตรขององคการภาครัฐ โครงสราง
องคการ กระบวนงานใหม ลักษณะและองคประกอบของผูปฏิบัติงาน การสรางจริยธรรม
ใหมของการทํางาน การเรียนรูและองคความรูในองคการ เทคโนโลยีและการเขาถึง
สารสนเทศ การสรางความพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนศึกษา ปญหาอุปสรรค และแนวโนมของการแกไข
ป ญ หาการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทสากล และประยุ ก ต ไ ด เ หมาะสมกั บ
ประเทศไทย
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POLS4801

POLS4802

POLS4901

POLS4902

POLS4903

SOAN1201

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Preparation for Field Experience in Public Administration
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
5(450)
Field Experience in Public Administration
ฝกงานในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูล
การวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารในองค ก ารตลอดจนการวางโครงการในการแก ไ ขป ญ หา
การบริหารงานในองคการและการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ การประชุม
การฝกอบรมการสรางทีมงาน และการประเมินผล
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Public Administration
ศึกษารายกรณีทางดานรัฐประศาสนศาสตรโดยเนนสภาพปญหาและการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่น นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยผูสอน
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(0-3-6)
Research in Public Administration
วิจัยในประเด็นที่สําคัญและนาสนใจทางดานรัฐประศาสนศาสตร
การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร
3(0-3-6)
Independent Study in Public Administration
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญและนาสนใจทางดานรัฐประศาสน
ศาสตร โดยนําเสนอในลักษณะโครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผล
การศึกษาอยางมีระบบ ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมและคําแนะนําของอาจารยผูสอน
ประจํากลุม
หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติ ความเปนมา และแนวคิดของนักสังคม
วิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุม
สั ง คม สถาบั น สั ง คม วั ฒ นธรรม การขั ด เกลาทางสั ง คม กระบวนการทางสั ง คม
พฤติกรรมรวบรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และวัฒนธรรมเนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบการ
ประกันคุณภาพประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพตามโครงสรางของหลักสูตร และคําอธิบายวิชา มีการจัดอาจารยผูสอนตรงตามศักยภาพ
มีการกําหนดแผนการเรียนการสอนโดยมีโครงการสอนทุกรายวิชา มีแผนพัฒนาอาจารยอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน มีการประเมินผลการสอนและการปฏิบัติงานของอาจารย
ทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อใช
รองรับการจัดการสอนในหลักสูตรตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ และลักษณะของเนื้อหาวิชาตางๆ
18.3 สนับสนุนและการใหคาํ แนะนํานักศึกษา มีการจัดระบบใหคําปรึกษาและสรางกิจกรรมตางๆ ที่
สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งดานการศึกษา สุขภาพ สังคม ทักษะการสื่อสาร ความเปนผูนํา ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความรับผิดชอบ เพื่อเปนบัณฑิตที่สมบูรณตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการติดตาม
และประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต เพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
19. การพัฒนาหลักสูตร
มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายดานกําลังคน
รวมถึงภาพรวมในดานความตองการของตลาดแรงงาน โดยการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร
ทุก 5 ป ทั้งนี้ อาจมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ อยางตอเนื่องตลอดเวลา

34
หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร (POLS)
หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร ซึ่งอยูในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดจัดลักษณะเนือ้ หา
รายวิชาออกเปนดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รัฐศาสตร
การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร
………………….
………………….
………………….
………………….
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การวิจยั , การสัมมนา, การศึกษาเอกเทศ

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

(POLS-8- -)
(POLS-9- -)
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ความหมายของรหัสวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. เลขรหัสตัวอักษร 4 ตัว หมายถึง สาขาวิชา
POLS หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. เลขรหัส 4 ตัวหลัง มีความหมายดังนี้
2.1 เลขรหัสตัวแรก ( หลักพัน ) หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
1
หมายถึงเปดสอนในชัน้ ปที่ 1
2
หมายถึงเปดสอนในชัน้ ปที่ 2
3
หมายถึงเปดสอนในชัน้ ปที่ 3
4
หมายถึงเปดสอนในชัน้ ปที่ 4
2.2 เลขรหัสตัวที่สอง ( หลักรอย ) หมายถึง หมวดวิชา ดังตอไปนี้
1
รัฐศาสตร
(POLS_1_ _)
2
การปกครอง
(POLS_2_ _)
3
รัฐประศาสนศาสตร
(POLS_3_ _)
4
………………….
5
………………….
6
………………….
7
………………….
8
การฝกประสบการณวิชาชีพ
(POLS_8_ _)
9
การวิจยั , การสัมมนา, การศึกษาเอกเทศ
(POLS_9_ _)
2.3 เลขรหัส สองหลักสุดทาย ( หลักสิบและหลักหนวย ) หมายถึง อนุกรมในหมวดสาขาวิชา

