หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Public Administration)

3. ปรัชญา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น พหุ วิ ท ยาการที่ มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ส าระวิ ช าและ
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รัฐประศาสน
ศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐและอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพระดับต้น มีจริยธรรม จรรยาบรรณตาม
หลักวิชาชีพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทางานมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจใช้ฐาน การวิจัยในการทางานมี
ความสามารถทางการสื่ อ สารและการใช้ ภ าษา สามารถในการวิ เ คราะห์ และตี ค วามสารสนเทศ สถิ ติ ต่ า งๆ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทางานได้ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานในองค์การได้ สามารถปรับตัวอยู่
ในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์
โดยเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในระดับอาเซียน

4. วัตถุประสงค์
1. มี ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ช าการอย่ า งเป็ น ระบบในด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ นระดั บ อาเซี ย นและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อ ย่างเหมาะสม พร้อมทั้งวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์
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2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเชิงกลยุทธ์ สามารถตัดสินใจและใช้ฐานการวิจัยใน
การทางาน
3. มีความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และตีความสารสนเทศ สถิติต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทางานได้อย่างเหมาะสม
6. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานในองค์การได้ และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยมสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
7. มีทักษะจรรยาบรรณทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
8. มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทางาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

5. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 2.00 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
3. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อน
6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั ก บริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต่ า งๆในองค์ ก รภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น
เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ตารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น
2. ภาคเอกชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร
มนุษย์ ผู้ประสานงานโครงการ นักวิชาการ นักวิจัย เลขานุการบริหาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ระดับต้น
เป็นต้น
3. องค์ ก รอิ ส ระ นั ก บริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต่ า งๆในองค์ ก รอิ ส ระ เช่ น เจ้ า พนั ก งานศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ สานักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนักบริหารองค์การระดับต้น เป็นต้น
4. องค์การมหาชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรมหาชน เช่น นักบริหารองค์การระดับต้น
ผู้บริหารโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น
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7. หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

142
30
106
84
16
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30
หน่วยกิต
ให้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต่อไปนี้ รวม 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English I
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English II
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
English III
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
English IV
หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่จะเปิดภายหลัง
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
000 159
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3 (3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่จะเปิดภายหลัง
(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
หน่วยกิต
000 160
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน* ไม่นับหน่วยกิต
Basic Computer and Information Technology
3

000 174

ทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Learning Skills
000 175
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่จะเปิดภายหลัง
* รายวิ ช า

000 160 เป็ น รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตน เองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่
นับหน่วยกิต นักศึ กษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กาหนด
(4) รายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนจานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
(4.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
HS 420 001 ความตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-cultural Literacy
HS 430 001 การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
3 (3-0-6)
Community-Based Learning
หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่จะเปิดภายหลัง
(4.2) กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาต่างประเทศ 1)
3
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกภาษาต่างประเทศของคณะในรายวิชาภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
หรือรายวิชาภาษาอื่นที่เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง
HS 311 001 ภาษาจีน 1
Chinese I
HS 321 001 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
Basic Japanese I
HS 331 001 ภาษาเกาหลี 1
Korean I
HS 911 101 ภาษาเขมร 1
Khmer I
HS 921 101 ภาษาลาว 1
Laotian I
HS 931 101 ภาษาพม่า 1
Burmese I

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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HS 941 101

ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
Vietnamese I
HS 951 101 ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
Bahasa Indonesia I
หรือวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักวิชาศึกษาทั่วไปหรือที่จะเปิดภายหลัง
2. หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
84
หน่วยกิต
HS 411 101 รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Public Administration
HS 411 102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization Theories and Management
HS 411 301 รัฐศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Political Sciences
HS 411 302 การเมืองและการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government Administration
HS 411 401 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
Academic Reading and Writing in Public Administration
HS 412 103 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Policy
HS 412 104 หลักและเทคนิคการวางแผน
3 (3-0-6)
Principles and Techniques of Planning
HS 412 303 ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
Political and Economy Systems
HS 412 304 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Relations
HS 412 402 การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Integrated Analytical Thinking in Public Administration
HS 412 501 หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Principles of Public Law
HS 412 601 การจัดการการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Management
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HS 412 901
HS 413 105
HS 413 106
HS 413 403
HS 413 404
HS 413 405
HS 413 406
HS 413 502
HS 413 602
HS 413 603
HS 414 407
HS 414 408
HS 414 409
HS 414 410
HS 414 801
777 100

ภูมิรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Political Geography
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Management
การจัดการการเงินและการคลังภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Finance Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Development
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการและการบริหารการบริการสาธารณะ 3 (3-0-6)
Public Administrative Procedures and Service
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Project Management
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resource and Environment Management
การวางแผนพื้นที่และภูมิภาค
3 (3-0-6)
Spatial and Regional Planning
จิตวิทยาในการบริหาร
3 (3-0-6)
Psychology in Administration
จริยธรรมทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Administrative Ethics
การบริหารคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
Quality Management and Innovation in Public Sector
ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Leadership
การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Administration
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law

6

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
16
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมใน
ภายหลังจานวนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
หน่วยกิต
HS 413 411 การจัดการภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
Public and Private Management
2) สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง จานวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชา HS 414 761
และ HS 414 785 หรือรายวิชาที่หลักสูตรจะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง
HS 413 411 การจัดการภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
Public and Private Management
HS 412 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
1 (1-1-2)
Preparation for Cooperative Education
ไม่นับหน่วยกิต
in Public Administration I
HS 413 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
1 (1-1-2)
Preparation for Cooperative Education
ไม่นับหน่วยกิต
in Public Administration II
HS 414 761 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1 (1-1-2)
Seminar in Public Administration
HS 414 785 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
9 หน่วยกิต
Cooperative Education in Public Administration
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชา **HS 414 785 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
จะต้ อ งผ่ า นการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการออกปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง ที่ ค ณะฯ หรื อ
มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่คณะเปิดสอนเทียบเท่ากับการอบรมสหกิจศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชา *HS 412 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 และ *HS
413 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
3) กลุ่มวิชาบังคับ (ภาษาต่างประเทศ 2)
3
หน่วยกิต
ให้ นั กศึกษาเลื อกลงทะเบี ย นเรียนและสอบผ่ านรายวิช ากลุ่ มวิช าภาษาต่า งประเทศในรายวิ ช าที่
ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช าที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไปแล้ ว โดยให้ เ ลื อ กในรายวิ ช าภาษาต่ า งประเทศ 1 อย่ า งน้ อ ย 1 รายวิ ช า
3 หน่วยกิต หรือรายวิชาอื่นทั่วไปที่เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง ดังต่อไปนี้
HS 311 002

ภาษาจีน 2
Chinese II

3 (3-0-6)
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HS 321 002
HS 331 002
HS 911 102
HS 921 102
HS 931 102
HS 941 102
HS 951 102

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
Basic Japanese II
ภาษาเกาหลี 2
Korean II
ภาษาเขมร 2
Khmer II
ภาษาลาว 2
Laotian II
ภาษาพม่า 2
Burmese II
ภาษาเวียดนาม 2
Vietnamese II
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 2
Bahasa Indonesia II

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)

หรือรายวิชาที่จะเปิดเพิ่มในภายหลัง
2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางรัฐประศาสนศาสตร์
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมใน
ภายหลัง จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
HS 413 305 การพัฒนาทางการเมืองไทย
3 (3-0-6)
Thai Political Development
HS 413 412 พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
Organization Behavior and Development
HS 413 413 เศรษฐกิจการเมืองทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Political Economy in Public Administration
HS 413 415 การบริหารความมั่นคงมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Security Administration
HS 413 417 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
3 (3-0-6)
Public Policy in Global Context
HS 414 414 การจัดการองค์กรไม่แสวงกาไร
3 (3-0-6)
Nonprofit Organizations Management
HS 414 416 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6)
Political Economy of Development Administration
8

HS 414 418
HS 414 419
HS 414 503

การจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบในอาเซียน
3 (3-0-6)
Comparative Public Management in ASEAN
หลักและเทคนิคการประเมินการบริการงานสาธารณะ
3 (3-0-6)
Principle and Techniques of Public Services Assessment
กฎหมายสาหรับการบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Law for Human Resource Management

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่นตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9. แผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
000 101
000 174
HS 411 301
HS 411 101
HS 411 401

xxx xxx

ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English I
ทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Learning Skills
รัฐศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Political Sciences
รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Public Administration
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Academic Reading and Writing in Public Administration
วิชาเลือกเสรี
3 หน่วยกิต
Free Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
18
หน่วยกิต

9

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
000 102
000 159
HS 411 302
HS 411 102
HS 420 001
777 100

ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English II
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
การเมืองและการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Government Administration
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization Theories and Management
ความตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-cultural Literacy
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
36
หน่วยกิต
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

000 103
HS 412 303
HS 412 103
HS 412 304
HS 412 601
HS 430 001

ภาษาอังกฤษ 3
English III
ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
Political and Economy Systems
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
การจัดการการพัฒนา
Development Management
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Community-Based Learning
10

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

xxx xxx

วิชาเลือกเสรี
Free Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หน่วยกิต
21
57

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
000 104
000 175
HS 412 901
HS 412 104
HS 412 501
HS 412 402

HS 412 785

ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
English IV
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
ภูมิรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Political Geography
หลักและเทคนิคการวางแผน
3 (3-0-6)
Principles and Techniques of Planning
หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Principles of Public Law
การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
Integrated Analytical Thinking in Public Administration
เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
1 (1-1-2)
Preparation for Cooperative Education
ไม่นับหน่วยกิต
in Public Administration I
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
75
หน่วยกิต
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
HS 413 105

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Management
HS 413 106 การจัดการการเงินและการคลังภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Finance Management
HS 413 502 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
HS 413 411 การจัดการภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
Public and Private Management
HS 413 602 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resource and Environment Management
XXX XXX
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1)
3 หน่วยกิต
HS 413 XXX วิชาเลือก
3(3-0-6)
Major Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
96
หน่วยกิต
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
HS 413 403
HS 413 404
HS 413 405

HS 413 406
HS 413 603

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Development
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการและการบริหาร
3 (3-0-6)
การบริการสาธารณะ
Public Administrative Procedures and Service
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Project Management
การวางแผนพื้นที่และภูมิภาค
3 (3-0-6)
Spatial and Regional Planning
12

HS 413 785

XXX XXX

เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
Preparation for Cooperative Education
in Public Administration II
วิชาบังคับเลือกภาษาต่างประเทศ 2
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
114

1 (1-1-2)
ไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
HS 414 785 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
9 หน่วยกิต
Cooperative Education in Public Administration
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
123 หน่วยกิต
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
HS 414 407

จิตวิทยาในการบริหาร
3 (3-0-6)
Psychology in Administration
HS 414 408 จริยธรรมทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Administrative Ethics
HS 414 409 การบริหารคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 3 (3-0-6)
Quality Management and Innovation in Public Sector
HS 414 410 ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Leadership
HS 414 801 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Administration
HS 414 761 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1 (1-1-2)
Seminar in Public Administration
HS 414 XXX วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
Major Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
142 หน่วยกิต
13

10. คาอธิบายรายวิชา
000 101

ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและในการเรียน
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day life

and learning
000 102

ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English II
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101
Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every- day life
and learning at a higher level than the course 000 101
000 103

ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
English III
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวันการเรียน และอาชีพ
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, learning, and occupation
000 104
ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
English IV
เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจาวัน การเรียน และอาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 103
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103
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000 159

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี
การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง
Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society;
the rights and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of
humanity; development of peaceful participation; development of social-mindedness to cultivate
citizenship
000 174

ทักษะการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Learning Skills
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การ
คั ด สรรแหล่ งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิ น วิ เ คราะห์ การเขี ย นและน าเสนอในเชิง วิช าการ
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical
thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing
and presentation, academic ethics and integrity
000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้ างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล
การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาหรับ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking,
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of
mathematic scientific and social thinking for problem solving
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HS 311 001 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
Chinese I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สั ท อั ก ษรพิ น อิ น การเขี ย นอั ก ษรจีน ค าศั พ ท์ ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ างประโยคในระดั บพื้นฐาน
การสนทนาในชีวิตประจาวัน และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
Pinyin phonetics, Chinese characters writing, vocabularies, basic grammar and
structures, Chinese conversation in everyday use, context of Chinese culture and ways of life
HS 311 002 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
Chinese II
เงื่อนไขของรายวิชา : **HS 331 001#
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน อักษรจีน คาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาจีนใน
ระดับต้น วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
Using Chinese for communication in everyday
life, Chinese characters, vocabulary, basic Grammar and expressions, Chinese culture and ways of life
HS 321 001 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (3-0-6)
Basic Japanese I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและ
เรียนรู้อักษรคันจิขั้นต้นประมาณ 50 ตัว
Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the basic
level for communication; learning approximately 50 characters of Kanji
HS 321 002 ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (3-0-6)
Basic Japanese II
เงื่อนไขของรายวิชา : **HS 321 001#
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ระดั บ ต้ น ขั้ น ต้ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันและเรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้น 100 ตัว
Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the basic
level for communication; learning additional 100 characters of Kanji
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HS 331 001 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
Korean I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน และคาศัพท์ภาษาเกาหลีประมาณ 350 ตัว
Development of Korean listening, speaking, reading and writing skills at the basic level
for communication in everyday life, learning basic Korean grammar and 350 words of Korean
HS 331 002 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
Korean II
เงื่อนไขของรายวิชา : **HS 331 001#
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันและเรียนรู้คาศัพท์ภาษาเกาหลีประมาณ 350 ตัว
Development of Korean listening, speaking, reading and writing skills at the upper
basic level for communication in everyday life, learning 350 words of Korean
HS 411 101 รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย พัฒนาการของความรู้ แนวคิด สิ่งแวดล้อมของการบริหารงานสาธารณะ ความรู้เบื้องต้น
ทางนโยบายสาธารณะ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคลังสาธารณะ การพัฒนาองค์การ รัฐ
ประศาสน-ศาสตร์กับความเป็นสหวิทยาการ กรณีศึกษา
Meaning, development of knowledge, concepts, environments of public
administration, basic knowledge on public policy, human resource management and development,
public finance, organization development, public administration and interdisciplinary, case studies
HS 411 102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization Theories and Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีองค์การ แนวคิดทฤษฎีองค์การ
หลักการพื้นฐานการจัดการองค์การภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี
องค์การกับการแก้ปัญหาการจัดการในโลกสมัยใหม่ กรณีศึกษา
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Meaning, concept, evolutions and changes of organization theories, concepts of
organization theories, basic principles of public, private, nonprofit organizations, application of
organization theories to solving the problem of management in modern world, case studies
HS 411 301 รัฐศาสตร์ขั้นแนะนา
3 (3-0-6)
Introduction to Political Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
บทนิยาม พัฒนาการ และขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของรัฐศาสตร์กับศาสตร์
ทางสังคมอื่น ทฤษฎีหลักทางรัฐศาสตร์ แนวคิดรัฐและอานาจอธิปไตย อานาจทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
และบุคคล อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง
Meaning, development, and scope of political science, relationship between political
science and other social sciences disciplines, core theories and concept of political sciences concepts
of state and sovereignty, political power, relationship between a state and an individual, political
ideologies, political institutions and processes, political culture and behaviors
HS 411 302 การเมืองและการบริหารราชการไทย
3 (3-0-6)
Thai Politics and Goverment Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกี่ย วกับการเมืองและการบริห ารราชการในระบอบประชาธิปไตย ความสั มพันธ์ระหว่าง
การเมืองและการบริหาร สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ระบบการบริหารจัดการและระบบราชการ
ของไทย
Concepts of politics and government administration services in democratic system, the
relationship between the politics and the administration, Thai political institutions and processes, Thai
administration system and Thai bureaucratic system
HS 411 401 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
Academic Reading and Writing in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานวิชาการ หลักการ วิธีอ่านและเขียนงานวิชาการ และรูปแบบของงานวิชาการทางรัฐ
ประศาสน-ศาสตร์ หลักการและเทคนิคการนาเสนองานวิชาการ
Characteristics of academic works, principles and methods of reading and writing
academic works and forms of public administration disciplines, principles and techniques of academic
works presentation
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HS 412 103 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Policy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะระดับต่างๆ ตัวแบบในการวิเคราะห์
นโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงเวลาต่างๆ กรณีศึกษา
Basic concepts in studying and analyzing of public policy in at various levels, models
in policy analyzing, impact of public policy, some policy changes in different periods, case studies
HS 412 104 หลักและเทคนิคการวางแผน
3 (3-0-6)
Principles and Techniques of Planning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
นิ ย าม ความหมาย ปรั ช ญา และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวางแผน ความส าคั ญ ของการวางแผน
องค์ประกอบและประเภทของการวางแผน กระบวนทัศน์ใหม่ในการวางแผน กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลวิธีก ารสร้างประสิทธิภาพ
ของการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนแผน
Definitions, meaning, philosophy and concepts of planning, importance of planning,
factors and types of planning, new paradigm of planning, processes and steps of planning, data
collecting techniques, strategies for conducting efficiency planning, plan implementation, monitoring
and evaluation for planning revision
HS 412 303 ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
Political and Economy Systems
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจและการเมืองในยุคบรรพกาล
เศรษฐกิจและการเมืองแบบทุนนิยม เศรษฐกิจและการเมืองแบบสังคมนิยม เศรษฐกิจและการเมืองแบบผสม เศรษฐกิจ
และการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมใหม่และเสรีนิยมใหม่ เศรษฐกิจและการเมืองแนววิพากษ์ ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
แบบหลังทุนนิยม
Meaning, relationships between economics and politics, primitive economics and
politics, economics and politics in capitalism, economics and politics in socialism, mixed economics
and politics, economics and politics in new conservatism and new liberalism, critical economics and
politics in postmodernism
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HS 412 304 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Relations
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างระบบการเมืองระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐเครื่องมือที่ใช้ใน
การดาเนินการด้านความสัมพันธ์ทางรัฐ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ระเบียบปฏิ บัติ กฎหมายและ
สถาบันระหว่างประเทศ
Fundamental international politics, nature and structure between nations in politics,
economics and socio – cultural aspects, principles on the state performance, instruments used to
manage state relation, international cooperation in different forms, regulations, law and international
institutions
HS 412 402 การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
Integrated Analytical Thinking in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระบบ หลักการ วิธีการ และกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนว
ทฤษฎีวิพากษ์ และแนวหลังสมัยใหม่ วิพากษ์การจัดการสาธารณะของไทย
System, principles, methods and process of integrated analytical thinking processes in
public administration, critical theory and post-modernity, critique on Thai public management
HS 412 501 หลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
Principles of Public Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน หลักการของกฎหมายมหาชน การแบ่งประเภทของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน การบริการสาธารณะ คาสั่งและสัญญาทางปกครอง นิติวิธีในการควบคุมอานาจ
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Meaning and development of public law, the foundation of public law, distinction of
public law and private law, public services, commands and contracts in administrative law, concepts
of “due process” in controlling state and official power

20

HS 412 601 การจัดการการพัฒนา
3 (3-0-6)
Development Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการการพัฒนา วิวัฒนาการของการจัดการการ
พัฒนา สานักคิดทางการจัดการการพัฒนา กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กลยุทธ์การบริหารนโยบายที่
เน้นโครงการพัฒนาตามภาคส่วน ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการจัดการการพัฒนา
The relationship between public administration and development management, the
evolution of development administration, Development Management’s school of thoughts, processes
of organization management for development, strategies of policy management focusing on sector
development projects, the contemporary issues on development management
HS 412 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
1 (1-1-2)
Preparation for Cooperative Education in ไม่นับหน่วยกิต
Public Administration I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
เตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา เรียนรู้ลักษณะตาแหน่ง และบทบาทหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์เข้าไปปฏิบัติฝึกวิชาชีพในหลักสูตรได้ โดยให้เลือกลงปฏิบัติในองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
Preparation for co- operative study, learning the characteristics, positions, and role
duties of an organization either public or private to enhance the student’ s capacity to be ready for
internship
HS 412 901 ภูมิรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Political Geography
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย องค์ประกอบ ขอบข่าย พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์ ภูมิรัฐศาสตร์ทั้งกายภาพและวัฒนธรรมในการกาหนดทิศทางรัฐภายใต้บริบท โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่ม
เครือข่ายพันธมิตรของรัฐ การประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
Meaning, components and framework of political geography, development of concepts
and theories on political geography, analysis of political geography both in physical and cultural facets
on globalization context, state alliance network building, application to Public Administration by using
case study of Thailand and foreign countries
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HS 413 105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์
Concepts of human resource management, challenge in human resource
management, process in human resource management, human resource information technology and
strategies for human resource management
HS 413 106

การจัดการการเงินและการคลังภาครัฐ
3 (3-0-6)
Public Finance Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย การเงินภาครัฐและการคลังภาครัฐ กับการพัฒนาประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา การบริหารอัตราดอกเบี้ย การจัดเก็บรายได้ของรัฐ การจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณการรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน และการคลังของรัฐ
Meaning, money exchange rate management, interest rate management, public
revenue collection, budget spending and public finance and budgeting stabilization
HS 413 305 การพัฒนาทางการเมืองไทย
3 (3-0-6)
Thai Political Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทางการเมื อ ง ปั จ จั ย ของการพั ฒ นาทางการเมื อ ง วิ วั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์กับการพัฒนาทางการเมืองไทย วัฒนธรรมทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญกับชีวิตทางการเมืองไทย การ
เลือกตั้งกับ การพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐสภากับการพัฒนาทางการเมืองไทย พรรคการเมืองกับการพัฒนาทางการ
เมืองไทย ระบบราชการกับการพัฒนาทางการเมืองไทย ความรุนแรงทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองไทย
แนวโน้มในอนาคตของภูมิทัศน์การเมืองไทย
Concepts of political development, factors affecting
political development, historical evolution of Thai political development, political culture and Thai
political development, constitution and Thai political life, election and Thai political development,
parliament and Thai political development, political party and Thai political development,
bureaucracy and Thai political development, political violence and Thai political development, future
outlook of Thai political landscape
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HS 413 403 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ หลักและประเภทของการวิจัย
ทาง การบริหาร การกาหนดหัวข้อ คาถามวิจัยและการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การ
เก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนและการประเมินผลการวิจัย
The relationship between social sciences researches and public administration,
principles and typology of administrative research methodology, research topics, research question
and research design, random sampling, research tools building, data collecting and analysis, research
writing and evaluation
HS 413 404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategies for Human Resource Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร การวิเคราะห์องค์กรสาหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจพลวัตกลุ่ม เทคนิคการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กร
Learning of individuals and groups, interaction in organization, organization analysis for
human resource development, motivation, group dynamics, training techniques and building of
human resources capacity in organizations
HS 413 405 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการและการบริหารการบริการสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Administrative Procedures and Service
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การปฏิ บั ติ ร าชการ กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการของไทย เช่ น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ระเบียบสารบรรณ ระเบียบพัสดุ กรณีศึกษาของการจัดบริการสาธารณะ
Principles of public administration practicing, laws and regulations concerning Thai
Public Administration such as administrative data and information Act, documentary regulation,
inventory regulation, public services administration case study
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HS 413 406 การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Project Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการเทคนิคการวางแผนและการเขียนโครงการ
วิธีการต่างๆ การวิเคราะห์โครงการ การนาโครงการไปปฏิบัติ การประเมินโครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการบริหารโครงการ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารโครงการ
System relations of projects, techniques in planning and project formulating, projects
analyses, implementation, evaluation, application of modern technology to project management,
seminars on project management problems and solutions
HS 413 411 การจัดการภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
Public and Private Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการจัดการภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน บทบาทของ
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา
Concepts of public and private management, relations between public and private
organizations, roles of public and private organization in development, strategic management of
public and private organization, case studies
HS 413 412 พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
Organization Behavior and Development
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ แนวความคิดเชิง
ระบบที่เกี่ยวข้อง วิธีออกแบบและจัดหน่วยงาน การปฏิบัติการพัฒนาองค์การ การปฏิรูประบบบริหารสานักงานการ
วิจัย ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์การ
Principles, concepts and theories, organization behavior and organization
development, organization design and structuring for efficient and responsive management, practices
of organization development and management in respect to structure and behavior, office
management reform, research on organization development and management
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HS 413 413 เศรษฐกิจการเมืองทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
Political Economy in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและวิวัฒนาการของ
เศรษฐกิจการเมืองแนวเสรีนิ ย มและมาร์ กซิส ต์ เศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมใหม่กับยุทธศาสตร์การจัดการภาครัฐ
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการจัดการสาธารณะภายใต้หลักการเศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมใหม่
Relationships between politics, economics, and public administration, concept and
evolution of liberalism approaches in political economy, neo- liberalism approaches in political
economy and public management strategies, the success and failure of public management under
the neo-liberalism in political economy
HS 413 415 การบริหารความมั่นคงมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Security Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการบริหารความมั่นคงมนุษย์ คุณภาพชีวิต ความเสมอภาค ความยากจน ความกินดีอยู่ดี
สันติศึกษาและการพัฒนา สิทธิมนุษยชน กฎหมายกับการพัฒนา กรณีศึกษา
Concepts of human security administration, quality of life, equity, poverty, well-being,
peace studies and development, human rights, law and development, case studies
HS 413 417 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
3 (3-0-6)
Public Policy in Global Context
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะแบบเสรีนิยม นโยบายสาธารณะแบบสังคม
นิยม นโยบายสาธารณะแบบผสม กรณีศึกษา
Concept in comparative public policy, liberalism public policy, socialism public policy,
mixed public policy, case studies
HS 413 502 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐ
กับเอกชน และเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ คาสั่งทางปกครอง นิ ติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุม
อานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง
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Concepts of public and private management, principles of state administration and
authorities, rights and obligation between public and private sectors, and private and public sectors,
public services, governing orders, laws and contracts in governing, the control of state power and
authorities, governing ways in law
HS 413 602 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resource and Environment Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Status of natural resources, environmental crises, natural resource and environmental
management, techniques in risk analysis, environmental impact assessment
HS 413 603 การวางแผนพื้นที่และภูมิภาค
3 (3-0-6)
Spatial and Regional Planning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดหลัก ทฤษฎี และหลักการทางพื้นที่และภูมิภาค ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง ทฤษฎีเมือง-ชนบท ภูมิ
นิเวศวิทยา การวิเคราะห์สัจจะเชิงพื้นที่และภูมิภาคเพื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ วิธีวิทยา ทักษะพื้นฐาน กระบวนการ
วิธีการ กรณีศึกษา และปฏิบัติการวางแผนพัฒนาพื้นที่และภูมิภาค
Core concepts, theories, and principles in spatial and regionals planing, location theory,
urban- rural theories, geo- ecology, spatial and regional truth analysis for development perspectives,
methodology, basic skills, processes, methods, case studies, practical in spatial and regional planning
HS 413 785 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
1 (1-1-2)
Preparation for Cooperative Education in ไม่นับหน่วยกิต
Public Administration II
เงื่อนไขของรายวิชา : *HS 412 785
เรียนรู้ลักษณะตาแหน่งและบทบาทหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์เข้า
ไปปฏิบัติ ฝึกวิชาชีพในหลักสูตรได้ โดยให้เลือกลงปฏิบัติในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Learning the characteristics, positions, and role duties of an organization either public
or private to enhance the student’s capacity to be ready for internship
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HS 414 407 จิตวิทยาในการบริหาร
3 (3-0-6)
Psychology in Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การนาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสาธารณะ พฤติกรรมสัมพั นธภาพระหว่างบุคคล ทัศนคติ
ความต้องการ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในองค์การภาครัฐ
Application of psychology in public administration; interpersonal relationships,
attitudes, needs, motivation and personality development for public sector personnel
HS 414 408 จริยธรรมทางการบริหาร
3 (3-0-6)
Administrative Ethics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี จริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร จริยธรรมในกระบวนการบริหาร การประยุกต์ใช้หลักการทางศาสนาในการบริหาร กรณีศึกษา
General knowledge of ethics, concept and ethical theories, good governance, ethics for
administrators, ethics in administrative process, application of religiours principle to administration, case
studies
HS 414 409 การบริหารคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
Quality Management and Innovation in Public Sector
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญา ยุทธศาสตร์การจัดการภาครัฐ ความหมายและความสาคัญของการบริหารคุณภาพและการ
เพิ่มผลผลิต แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพและการเพิ่ม ผลผลิต ระบบการบริหารคุณภาพและการ
เพิ่มผลผลิ ตดาเนิ น การบริ ห ารคุ ณภาพและการเพิ่ ม ผลผลิ ตในงานภาครัฐ และความหมาย ความส าคัญ และ
สาระสาคัญของนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ นวัตกรรมในการจัดการภาครัฐที่สาคัญ การศึกษาการบริหารคุณภาพ
และการเพิ่มผลผลิต และการใช้นวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐและการอภิปรายผล
New public management philosophy and strategies, meaning and rationale of quality
management and productivity improvement, concepts and theories in quality management and
productivity improvement, administrative system of quality management and productivity
improvement, application of modern technology to quality management and productivity
improvement, meaning, important and basic features of public sector innovations, case studies on
quality management, productivity improvement and innovation in public offices and the discussion
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HS 414 410 ภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Leadership
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฏีของภาวะผู้นา คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นา
ประเภทและที่มาของผู้นา แรงผลักดันที่ทาให้เกิดภาวะผู้นา การพัฒนาความเป็นผู้นาและการประเมินผู้นา
Concepts and theories of leadership, qualifications and characteristics, function and
capability of the leader, types and sources of the leader, motivation for each type of leadership,
factors influencing successes, leadership development and evaluation
HS 414 414 การจัดการองค์กรไม่แสวงกาไร
3 (3-0-6)
Nonprofit Organizations Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการ หลักการจัดการการจัดทาแผน การบริหารโครงการ การบัญชี
เพื่อ การบริหาร การบริหารและพัฒนาบุคคล กรณี ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศขององค์กรเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์
Meaning, significance, evolution, principles of management planning, project management
accouting management, human resource management and development case studies
HS 414 416 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการบริหารการพัฒนา
3 (3-0-6)
Political Economy of Development Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดทั่ ว ไปเกี่ย วกับ เศรษฐกิจการเมือง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง แนวคิด
เศรษฐกิจการเมืองกับขอบเขตการบริหารงานสาธารณะของรัฐและกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอิทธิพลของเศรษฐกิจ
การเมืองสานักเสรีนิยมใหม่เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการบริหารการปกครองที่เอื้อต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ มาร์กซิสต์แนวใหม่กับการแปรรูปวิสาหกิจของรัฐแนวทางที่เหมาะสมของการบริหารการพัฒนาในกระแส
เศรษฐกิจการเมืองโลก
General concepts of political economic systems, concepts and theories of political
economic systems, concepts of political economic systems and boundary of public administration
and national development strategies, influences of Neo-liberalist, approaches and processes of public
administration effecting socio- economic development, Neo- Marxist and privatization, appropriate
approaches to development administration under present global
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HS 414 418 การจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบในอาเซียน
3 (3-0-6)
Comparative Public Management in ASEAN
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ พลวัตร ความร่วมมือ ความท้าทายใน การบริหาร
จัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา
Concepts, theories of comparative public management, dynamics, cooperation,
challenges for the management of public sector, private sector, and civil society in ASEAN community,
case studies
HS 414 419 หลักและเทคนิคการประเมินการบริการงานสาธารณะ
3 (3-0-6)
Principle and Techniques of Public Services Assessment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน การประเมินในระบบบริหารงานสาธารณะ หลักและวิธีการประเมิน
การประเมิน นโยบาย แผนโครงการและการประเมิน การประเมินภาคปฏิบัติ การอภิปรายและสรุปความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทางการประเมิน
Theories and concepts of assessment, an assessment on public services system,
principles and method of assessment, policy evaluation, plan, project, and assessment, practical
assessment, discussion and summarization of knowledge and experiences on assessment
HS 414 503 กฎหมายสาหรับการบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Law for Human Resource Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลั กกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลั กกฎหมาย
แรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว แนวทางในการ
พิจารณาและตีความปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
Principles of labor law, history of labor law in Thailand, labor law of Thailand, labor
protection, labor relations, employment service, alien workers, guidelines for consideration and
interpretation of various problems related to labor and social security law
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HS 414 801 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์โครงสร้างอานาจระหว่างการเมืองและ
การบริ ห ารในระดั บ รั ฐ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องการบริ ห ารปกครองท้ อ งถิ่ น
กระบวนการบริหารปกครองท้องถิ่นที่เน้นผลงาน คุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น บทบาท
ของภาคพลเมืองในการบริหารปกครองท้องถิ่น
Concepts of public administration at local level, the power- structure based
relationship between politics and administration in national and local levels, new paradigm and
strategies of local governance, processes of local administration focusing on performance, quality of
public services of local organization units, citizen sector’s role in local adminstration
HS 414 761 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1 (1-1-2)
Seminar in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาตร์ เช่น การบริหารท้องถิ่น การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
Seminars in public administration issues such as local administration, natural resource
and environment management, organization and human resource management, conflict
management, development administration, summary of thinking systems in public administration
HS 414 785 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
9 หน่วยกิต
Cooperative Education in Public Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : *HS 412 785 และ **HS 413 785
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาประสบการณ์การบริหารงาน การนาเสนอ
แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารงาน
Apprentice in public or private organization, seminars on administrative experiences,
observation of administration, presentation of concepts and administrative strategies
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HS 420 001 ความตระหนักรู้ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Cross-cultural Literacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพหุ วัฒ นธรรมและแนวคิดและทฤษฎีที่เ กี่ยวข้ อง โลกาภิวัตน์ในระดับชุมชนและองค์ ก ร
ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุมชนและในองค์กรที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เครื่องมือ
สาหรับทาความเข้าใจชุมชนและองค์กรในสังคมพหุวัฒนธรรม
The concept of multiculturalism and related concepts and theories, globalization at
community and organization levels, social phemonena reflecting multicultural aspects in communities
and organizations, cross- cultural communications, tools for multicultural communities and
organizations studies
HS 430 001 การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
3 (3-0-6)
Community-Based Learning
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด วิธีการเรียนรู้จากชุมชน วิธีการปรับตัวและการเข้าหาชุมชน การจัดกระบวนการชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ การเข้าร่วมใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้ การดาเนินชีวิต การทากิจกรรม ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
Concept and methods of community- based learning, approaching and adjusting to
community, community processes for learning, engaging and participating in way of life community
about problems and methods for solving problems to promote community development
HS 911 101 ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
Khmer I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง ศัพท์พื้นฐาน การฟังและการพู ดในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและการ
เขียนข้อความสั้น ๆ
Language characteristics, structures, basic vocabularies, listening and speaking in
various situations, reading and writing short notes
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HS 911 102 ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
Khmer II
เงื่อนไขของรายวิชา : **HS 911 101#
พัฒนาทักษะภาษาเขมรและความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้างภาษาเขมรในชีวิตประจาวันที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาเขมรเป็น
ภาษาไทย
Develop 4 skills of Khmer language with advanced vocabularies and complex sentence
structure used in daily life such as speaking in various situations, reading articles, reading short stories,
writing to express opinions and translate Khmer into Thai
HS 921 101 ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
Laotian I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาลาว การฟังและพูดภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ
การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาลาว
Characteristics, structure and basic vocabulary of Lao language; listening and speaking
of Lao in various situations; reading and writing short notes in Lao
HS 921 102 ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
Laotian II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
พัฒนาทักษะภาษาลาว การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียน
บทความ การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย
Development the Lao skills, speaking, reading the Lao articles and short stories, writing
the article and opinion, translation the Laotian language to be the Thai language
HS 931 101 ภาษาพม่า 1
3 (3-0-6)
Burmese I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาพม่า การฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ต่างๆ
การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาพม่า
Characteristics, structure, basic vocabularies in Burmese; listening and speaking of
Burmese in various situation; reading and writing short notes in Burmese
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HS 931 102 ภาษาพม่า 2
3 (3-0-6)
Burmese II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : **HS 931 101#
พัฒนาทักษะภาษาพม่า และความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้างภาษาพม่าในชีวิตประจาวันที่ซับซ้ อนมาก
ขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาพม่าเป็น
ภาษาไทย
Develop 4 skills of Burmese language with advanced vocabularies and complex
sentence structure used in daily life such as speaking in various situations, reading articles, reading
short stories, writing to express opinions and translate Burmese into Thai
HS 941 101 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3-0-6)
Vietnamese I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ลั กษณะภาษา โครงสร้ าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนาม การฟังและพูดภาษาเวียดนามใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้น ๆ ในภาษาเวียดนาม
Characteristics, structures, basic vocabularies in Vietnamese; listening and speaking of
Vietnamese in various situations; reading and writing short notes in Vietnamese
HS 941 102 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3-0-6)
Vietnamese II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : **HS 941 101#
คาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การฟังและการพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ การ
อ่านข้อความและการเขียนรูปแบบต่างๆ
Advanced vocabularies and structures of complex sentence; listening of Vietnamese
in different situations, reading and writing of different forms
HS 951 101 ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 1
3 (3-0-6)
Bahasa Indonesian I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย การฟัง และพูดภาษาบาฮา
ซา อินโดนีเซียในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
Characteristics, structure, basic vocabularies in Bahasa Indonesia; listening and
speaking of Bahasa Indonesia in various situation; reading and writing short notes in Bahasa
Indonesia
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HS 951 102 ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 2
3 (3-0-6)
Bahasa Indonesian II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : **HS 951 101#
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียและความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้ างภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
ในชีวิตประจาวันที่ซับซ้อนมากขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่ องสั้น การเขียนแสดงความ
คิดเห็น การแปลภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
Develop skills of Bahasa Indonesia language with more advanced vocabulary and
complex sentence structures used in daily life; speaking in various situations, reading articles, reading
short stories, writing to express opinions, and translating Bahasa Indonesia into Thai or English
777 100

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to Law
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวหลั กเกณฑ์ พื้น ฐานของกฎหมายโดยทั่ว ไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่
กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสาคัญในการกระทาผิดทางอาญา และ กฎหมายว่า ด้วยความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย
The study of the concepts, types, and scope of law. The course covers the general
principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person
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