
 
9111101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการส่ือสาร การฝึกทกัษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบรู
ณาการทกัษะการสง่สาร และรับสารเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวนั การตีความ การรู้เทา่ทนัสาร การใช้ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารในสงัคมปัจจบุนั 

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative 
receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; 
message interpretation and literacy; language usage for communication in current society 

 
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพ่ือการส่ือสาร  
ในชีวิตประจ าวนั ทัง้ในเหตกุารณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจบุนัและอนาคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using 
English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday 
use in the past, present, and future situations  
 
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การใช้ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจ าวัน งานอดิเรก  
การเดินทางท่องเท่ียวและโรงแรม การซือ้สินค้า การสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม การบอกเวลา วัน เดื อน ปี 
การสมคัรงาน การน าเสนอในท่ีท างาน 

 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; 
travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job applications; 
presentation in working places 



 
9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
 
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีพมา่ในบริบทของประชาคมอาเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN 
context 

 
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนในชีวิตประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN context 
 
 
 
 
 
 
 



9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the ASEAN 
context 

 
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีมลายใูนบริบทของประชาคมอาเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN context 

 
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวนัออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and East 
Asian context 

 
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาญ่ีปุ่ น ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีญ่ีปุ่ นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวนัออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, 
and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and East 
Asian context 



 
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวนั 
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวนัออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East 
Asian context 

 
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อส่ือสาร 
ทกัษะสงัคมและทกัษะการประกอบอาชีพ  การพฒันาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สขุภาพจิตและการปรับตวั  
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
ท างานเป็นทีม การด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง  
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and 
occupational skills; self- development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, 
ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a 
self-sufficient life 
 
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in 21st Century   

 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย 
บทบาทและความเคล่ือนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โครงการพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถ่ิน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคณุูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) ตอ่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาและประเทศชาติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, 
Thai culture as well as the movement of religion; self- sufficiency economy for the sustainable 



development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) ; the local 
scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej 
Chaopraya Borommaha Srisuriyawongse ( Chaung Bunnag)  to Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University and Thailand 
 

หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
ความหมาย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ผลกระทบจากการทจุริตท่ีสง่ผลเสียหายตอ่สงัคมและประเทศชาติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and 
responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the 
students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country 
 
9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าท่ีต่างๆ ในองค์กร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้ น าและการท างานเป็นทีม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
 Concepts and theories of management, the component management, and various 
functions in organizations; implementation of technology for organizational management; concepts 
and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities 
 
 
 
 
 
 
 

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 



9122202 การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ความหมายของการส่ือสาร ส่ือประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันส่ืออย่างมีวิจารณญาณ ความ
นา่เช่ือถือและคณุคา่เนือ้หาสาร ผลกระทบของส่ือ การบริโภคส่ืออย่างเข้าใจในชีวิตประจ าวนั การใช้ส่ืออย่างมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมไมล่ะเมิดสิทธ์ิสว่นบคุคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of 
consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with 
understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating personal 
rights; morality, ethics, and related laws 
 
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสนุทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคณุค่า
ทางความงามของศลิปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศลิป์ และด้านทศันศลิป์ 

 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and appreciation 
of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
 
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ความหมาย ความส าคญัและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสขุ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุ 
ศิลปะการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข สนัติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการท างาน งานอดิเรกกับการสร้าง
ความสขุ  จิตสาธารณะเพื่อความสขุของผู้ อ่ืน 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; hobbies 
and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 
 
 
 



9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทัง้ทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความส าคัญของ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั สารเคมีเป็นพิษและอนัตรายจากสารเคมี 
ภาวะโลกร้อน และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความส าคญัของการด ารงชีวิตแบบสมดลุ 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and chemical 
hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

การพฒันาทกัษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลกัการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น ทักษะการ
ค านวณเพ่ือการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem- solving 
principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical model; 
calculation skills for learning and problem solving 
 
9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคญั และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การส่ือสารสมยัใหม่ การส่ือสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสงัคม
ออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-
commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws and 
ethics in using everyday information technology and social media creatively 
 



9132202 เทคโนโลยีส่ือดจิิทัลในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของส่ือดิจิทัล กระบวนการผลิตส่ือดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล  
เพ่ือผลิตส่ือดิจิทัล เทคนิคการน าเสนอสารสนเทศด้วยส่ือดิจิทัล การเผยแพร่ส่ือดิจิทัลในท่ีสาธารณะ 
จรรยาบรรณในการน าเสนอส่ือดจิิทลั กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; 
information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media 
publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual 
property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ความหมายและความส าคญัของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพฒันาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสรรค์สงัคม กระบวนการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development process 
of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by increased 
population; using technology wisely to develop a society; technological process for sustainable 
development 

 
9132204 สุขภาพและความงาม      3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 ระบบและหน้าท่ีของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในแต่ละช่วงวยั การดแูลป้องกัน 
การสร้างเสริมสขุภาพ ศาสตร์การชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ อาหาร ยาและผลิตภณัฑ์สขุภาพ เพ่ือความงามใน
ชีวิตประจ าวนั วิทยาการด้านสขุภาพและความงาม และเพศศกึษานา่รู้ในวยัรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various age groups 
and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, drugs, and health 
products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education in adolescence 

 



9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต   1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคญัในพืน้ฐานของกิจกรรมทางกาย ขัน้ตอน  
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทัง้ในชีวิตประจ าวันและยามว่าง เพ่ือการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีโดยผ่าน  
การปฏิบตัิ กิจกรรมการเคล่ือนไหว การปอ้งกนัและดแูลสขุภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
กีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกก าลงักาย กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to 
possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of 
health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical 
exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 

2100201 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน     3(2-2-5) 

 English for Work  
      การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอก

แบบฟอร์มสมคัรงาน การสมัภาษณ์งาน และบทสนทนาในสถานการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือการท างาน 

                Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling an application 
form; job interview; various situational conversations for work 
 
2100202 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ    2(2-0-4) 
  Information Design for presentation  

     ความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศและการอ้างอิง การใช้

ภาษาส าหรับการน าเสนอ เทคนิคการออกแบบส าหรับผู้ไมใ่ชน่กัออกแบบส าหรับการน าเสนอ 

     Definition, benefit of information design; information seeking and references; language 

use for presentation; designing techniques for non-designers for presentation 

 



 

 

2100203 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
  Law in everyday  use  

       ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชนท่ี

เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั 

    Introduction to civil and commercial law; criminal law, and public law involved in everyday 

use 

 
2100204 ทักษะภาษาสู่อาเซียน   2(2-0-4) 
  ASEAN Language Skills  

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาท่ี 3 เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การสมคัรงาน และการ

ท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน (+3) 

Listening, speaking, reading, and writing skills in a third language for communication in 

everyday use; applying for a job and working in the ASEAN +3 context 

 
2131101 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์                                        3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

ความเป็นมา ขอบข่ายและวิธีการศกึษาทางรัฐศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์
กับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอ านาจกับกฎหมาย การแบ่งแยก
อ านาจอธิปไตย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและ
อดุมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และแนวโน้มรัฐศาสตร์ในอนาคต  

 Background, scope and approaches in political science;  relationship between 
political science and interdisciplinary;  relationship between state and citizen;  relationship 
between power and law;  separation of sovereignty  power; political process,  government,  
parliament,  political parties,  interest groups;  key doctrines and political ideology;  international 
relationship and future trends in political science  
 



 
 
2131102 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์         3 (3-0-6) 
           Introduction to Public Administration  
ความหมาย พฒันาการ  แนวความคิด ทฤษฎี และความสมัพนัธ์ของวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน สภาพแวดล้อมทางการบริหาร  และนโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงาน
คลงัและงบประมาณ  องค์การและการบริหาร และจริยธรรมในการบริหารราชการ 
Meaning; evolution; concepts; theories and relationship between public administration and 
interdisciplinary;  administrative environments and public policy; human resources management;  
public finance and budgeting administration;  organization and administration and ethics in public 
administration  
 
2203103 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
           Introduction to Law  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความส าคญั การจดัท า      การใช้   การยกเลิก 
การตีความ กระบวนการยตุธิรรม กฎหมายสารบญัญตั ิและกฎหมายวิธีสบญัญตัิ 
General principles; meaning; classification; essence procedures; enforcing; abolishment; 
interpretation; process of justice;   substantive law and procedural law 
 
2131205 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           3 (3-0-6) 
           Introduction to International Relations   
แนวคิด ทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ และโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ  
ปัจจยัทางด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ตลอดจนอดุมการณ์ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมของรัฐ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐ ตลอดจนพฒันาการความร่วมมือระหว่างประเทศใน
รูปแบบตา่งๆ 
Concepts; fundamental theories;  structure of international system; political military; economic 
and socio-cultural factors; ideologies that affect state  behaviors; tools of international relations; 
international cooperation in various forms   
 



 
2131206 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
           General Economics   
                     แนวคดิเบือ้งต้นเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาคและจลุภาค  รูปแบบ สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
ชีวิตประจ าวนั การจดัหาและใช้ทรัพยากร การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบนัการเงิน การภาษีอากร การค้า การ
ลงทนุ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
                       Fundamental concepts in macro- economic and micro- economic; patterns; socio-
economic conditions in everyday life;  provision and utilization of resources; consumption; production; 
marketing; financial institutions; taxation; commerce; investment; economic problems and possible 
solutions  
 
2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1                                      3(2-2-5) 
          English for Public Administration I    
                   ศพัท์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนฝึกหดัท่ีใช้ศพัท์และ
ส านวนในการอา่น เขียนและพดู 
                    Terminologies and expressions in public administration; English reading techniques; skills 
in reading for comprehension 
 
2131421 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสน

ศาสตร์        
1(1-0-2)                 

 Morality and Ethics for Public Administrators  
แนวคิด หลักการท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ าเป็นต่อนักรัฐประศาสน

ศาสตร์ หลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
หนว่ยงานและบคุลากรภาครัฐ ระบบกลไกการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับบคุลากรภาครัฐใน
ปัจจบุนั แนวโน้มสถานการณ์ด้านคณุธรรมจริยธรรมในอนาคต 

Concepts; principles of morality and ethics for public administrators; good 
governance; morality and ethics issues; social responsibility in public sector and public 
officers; system and mechanism for promoting morality and ethics among public officers; 
trends of morality and ethics 

 



 
 

วิชาเฉพาะด้าน  
2131104 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government   

ความรู้พืน้ฐานและวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยจากอดีตจนถึงปัจจบุนั โครงสร้าง
และสถาบนัทางการเมือง เช่น รัฐธรรมนญู พระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเลือกตัง้ การจัด
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิของไทย ปัญหาและอปุสรรคของการพฒันาการเมืองไทย  

Basic knowledge and evolution of Thai politics and government; structure and 
political institutes; political parties and interest groups; treason; revolution;  coup d’  état, public 
participation;  election;  organization for Thai public administration; problems and difficulties in 
Thai political development     
 
2131208 ระบบบริหารราชการไทย                                                    3 (3-0-6) 
 Thai Public Administrative System  

หลักการ แนวความคิดของการบริหารราชการไทย ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
ระบบการบริหารราชการของไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โครงสร้าง กระบวนการ และลกัษณะส าคญั
ของการบริหารราชการแผ่นดินของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน  การ
บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ และการก ากบัการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ รวมถึงแนวโน้มของการบริหารราชการของไทยในอนาคต   

Principles, concepts; history and development of Thai’s public administration; 
structure;  process  and major characteristics of Thai public administration; federal 
administration;  provincial administration; local administration; public enterprise management 
and others; monitoring and auditing in public administration and trends of Thai public 
administration  

 

 
 
   
   



 
2131209 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร                                                 3 (3-0-6) 
 Organization Theory and Administration  
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย วิวฒันาการของทฤษฎีองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการ
จดัการสมยัใหม่ และการศกึษามิติการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การและพฤติกรรม
องค์การ ประเด็นทางการบริหารร่วมสมยั   Concepts; theories; meaning; evolution of organization 
theory; organizational environments; organization analysis and design; contemporary 
administration issues 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน     3 (3-0-6) 
 Public Policy and Planning   

แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ ประเภท ตวัแบบนโยบาย นโยบาย 
กระบวนการนโยบาย  การก าหนดนโยบาย การน าไปปฏิบตัิ การประเมินผล และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องใน
การน านโยบายไปปฏิบตัิ กระบวนการการวางแผน  การน าแผนไปปฏิบตัิและการประเมินผล  ปัญหา
และอปุสรรคในการก าหนดนโยบายและการวางแผนของรัฐบาลทัง้สว่นกลางและท้องถ่ิน 

Concepts; theories; classification; policy models; policy process; policy 
formulation, implementation; evaluation; factors involving in each process; problems and 
difficulties in policy formulation and planning in both federal and local governments 

 

2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย  
Thai Local Government 

3 (3-0-6) 

                  แนวคิด  ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน การปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตยจาก
แนวคิดตะวันตก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  การปกครองท้องถ่ินไทย ประวัติและการ
พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถ่ินกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ 
ปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการพฒันาท้องถ่ินในปัจจบุนั  
                 Concepts; theories; governance and development of Westernized democratic; the 
constitution of the Kingdom of Thailand; development and the background of local government; 
relationship between local government and central government  power, forms, problems, 
impacts and the currently undertaken courses of action for local development 
 



   
   
 
 

2131212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                                                        3 (3-0-6) 
 Constitutional and Political Institution  

ประวตั ิความหมายและประเภทของรัฐธรรมนญู การจดัท ารัฐธรรมนญู อ านาจอธิปไตย 
องค์กรต่างๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ สถาบนัทางการเมือง ความเก่ียวพันของ
สถาบนัการเมืองกบัรัฐธรรมนญู  

Background; meaning and classification of constitution; constitution-making; 
sovereignty;  political organizations;  legislative process;  individual’s right,  freedom and 
duties under constitution;  power of judicial review; political institution;  relationship between 
political institution and constitution 
 
2131213 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6) 
 Administrative Law  
                     ประวัติ แนวความคิดและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและหลักกฎหมายปกครอง 
ท่ีมาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง  การจดัระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน ระบบราชการไทย  ความเก่ียวพนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกบัรัฐ ตามกฎหมาย   การควบคมุ
ฝ่ายปกครอง  ศาลปกครอง  คดีปกครอง และพระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทางการปกครอง 
                     Background; concepts and general characteristics of administrators and 
administrative law; origin of administrative law; usage and interpretation of administrative law; 
Thai bureaucratic administration system; involvement between public officials and state as 
declared by law; domination of administrative branch, administrative court, administrative 
cases and administrative procedural act 
 

 

   
   
 



2131314 การจัดการภาครัฐแนวใหม่                                        3 (3-0-6) 
  New Public Management   

แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปัญหาระบบราชการ การ
ปฏิรูป ระบบราชการ ตลอดจนศึกษาปัญหาระบบราชการไทย การปฏิรูประบบราชการไทย และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  

Concepts, theories; evolution of new public management; problems                          
of bureaucratic system; administrative reform; problems of Thai bureaucratic system and 
developmental strategies for Thai bureaucratic system 

 
 
2131315 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ  3 (3-0-6) 
 Project Analysis and Project Management  

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความเป็นไปได้ของโครงการทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริหารโครงการโดยเน้นศกึษาโครงการ
สาธารณะภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของไทย 

Relations between policy, plan and project; project cycle; environment and project 
feasibility analyses both qualitative and quantitative aspects; project management concepts; 
project management process; factors affecting project  management under Thai social context 
    
   
2131316 การบริหารการพัฒนา                                                     3 (3-0-6) 
 Development   Administration  

หลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  การพัฒนาการบริหารด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  บทบาทของฝ่าย
บริหารต่อการพัฒนา และความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา โดย
ค านงึถึงกระแสการพฒันาของโลก ศกึษาเปรียบเทียบการบริหารการพฒันาของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ 

Principles; theories; socio- political economy and environmental 
development administration under National Economic and Social Development Plans;  roles 
of administrative section in development; contextual factors influencing development; global 



development trends; comparative development administration of Thailand and other 
countries 
     
 

2131317 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ                                    3 (3-0-6) 
 Human Resource Management for Public Sector  
                      ทฤษฎี แนวคดิ หลกัการของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ใน
ภาครัฐ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีครอบคลุมถึงการสรรหา การพฒันา การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์ ประเด็นทางด้านคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากรในภาครัฐ ปัญหาและแนวโน้ม
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในภาครัฐของไทย 
                       Theories; concepts; principles of human resource management in public 
sector; human resource management process; recruitment, development, maintenance and 
utilization; issues in  ethics and morals of public officers;  problems and trends of  Thai public 
human resource management 
 
2131318 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2       

English for Public Administration II      
3(2-2-5) 

พฒันาทกัษะการอ่าน วิเคราะห์และตีความภาษาองักฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและต าราทาง            
รัฐประศาสนศาสตร์ 

Terminologies and expressions in public administration; skills in reading, 
analyzing and interpreting meaning from English documentaries and textbooks in public 
administration 
 
 
 
 
 
 
 



2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (2-2-5)  
 Research Methodology for Public Administration  

ความหมาย ปรัชญา แนวคิดและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์  การเขียนเค้าโครงเพ่ือเสนอหวัข้อการวิจยั  การออกแบบการ
วิจยั การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั การรวบรวมข้อมลู 

Meaning; philosophy; concepts and types of research in public 

administration;  research methodologies in public administration;  research proposal writing,  

research design;  formulating research instrument;  data collection 

 

2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ   3 (3-0-6) 
           Public Finance Administration  

                     แนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกับการคลงัสาธารณะ บทบาทหน้าท่ีทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ระบบการคลงัและสถาบนัการคลงั นโยบายการคลงัและนโยบายการเงินของรัฐ การบริหาร

รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ภาษีอากร หนีส้าธารณะ ระบบงบประมาณและกระบวนการ

งบประมาณ ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารงานคลงัสาธารณะ 

                     Concepts,  theories;  principles of public finance;  government’ s roles in 

economic; financial system and financial institutions;  financial policy and state; monetary 

policy;  government’s management of revenues and expenditures; taxation; public debt;  

budget system and budget process;  problems and trends of  public finance administration 

 

2131422 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับนักบริหาร
ภาครัฐ 

3 (2-2-5) 

 Statistics and Data Analysis for Public Administrators 
สถิติเพ่ือการวิจยั สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนมุาน การประมวลผลการวิจยัโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิการแปรผล วิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจยัเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
Statistics for research; descriptive statistic; inferential statistic; data 

processing by using Statistical Package for Social Science (SPSS) ; data interpretation; 
research report writing 



2131423 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                     3 (2-2-5) 
 Seminar in Public Administration   
                      แนวคิดวิธีการฝึกอบรมสัมมนา รูปแบบการศึกษารายกรณีทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ สภาพปัญหาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบูรณาการทางความคิดน าข้อค้นพบมา
ปฏิบตักิารสมัมนา  ภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์ผู้สอน 
                      Concepts of seminar training techniques; case studies in public administration;  
issues in public administration; integration of ideas through seminar under the supervision of 
the instructor 
                      

2131311 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 (3-0-6) 
 Organizational Development towards Excellence 

แนวคิด เทคนิควิธี และวฒันธรรมท่ีน าองค์การท่ีน าไปสู่การปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
และพฒันางานเพ่ือความเป็นเลิศ 

Concepts; techniques and organizational culture for improvement,  changes 
and organization development towards excellence 
 
2131312 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                   3 (3-0-6) 
 Human Relations in Organization   

แนวความคิด ขอบเขตและปัจจยัอนัเป็นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล กลุม่
และองค์การ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม การติดตอ่ส่ือสาร การประสานงาน หลกัจริยธรรมท่ี
ชว่ยสง่เสริมมนษุยสมัพนัธ์ 

 Concepts, scope and fundamental factors of interpersonal, group and 
organizational relationships; roles and social responsibility; communication; coordination; 
ethical principles that promote human relations  
 
2131411 พฤตกิรรมองค์การ               3 (3-0-6) 
 Organization Behavior    

แนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัพฤตกิรรมในองค์การ ตัง้แตร่ะดบัปัจเจกบคุคลและกลุม่ จนถึง
ระดบัวฒันธรรมองค์การ ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อนัเกิดจากสภาพแวดล้อม  การใช้พลงักลุ่มให้เป็น



ประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาพฤติกรรมองค์การ การขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับบุคคลใน
องค์การ 

Concepts, theories; individual and group behaviors; organizational culture; 
influences from environment; group force and organizational performance; development of 
organization behavior; morale and motivation for organizational members 
 
2131412 ภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
 Leadership  

แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกบัผู้น า ประเภทและท่ีมาของผู้น า คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะ 
บทบาทหน้าท่ีและความสามารถของผู้น า แรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดภาวะผู้น าแบบตา่งๆองค์ประกอบท่ีมี
ตอ่ความส าเร็จของการใช้ภาวะผู้น า การพฒันาความเป็นผู้น าและการประเมินภาวะผู้น า 

Concepts; theories; styles and emergence of leaders; attributes; 
characteristics; roles and abilities; key elements for leadership efficacy; development of 
leadership skills; evaluation of leadership 
 
2131413 
 

การบริหารส านักงาน 
Office  Administration 

3(3-0-6) 
 

แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารจดัการส านกังาน ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของ
ส านกังาน  บทบาทของการจดัส านกังาน  งานสารบรรณ  งานพสัด ุการวางแผนผงั และระเบียบวิธี
ปฏิบตัขิองงานส านกังาน การจดัสถานท่ีท างาน การอ านวยการ การควบคมุงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

Concepts; knowledge in office operation; roles of office archives; plant layout; 
office standard operating procedures; workplace design; directing and control for work 
efficacy 
 
2131321 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาต ิ 3(3-0-6) 
 National  Policy  Planning  Process  

 แนวคดิพืน้ฐาน วตัถปุระสงค์และขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
การท างานของระบบเศรษฐกิจกบัการวางแผน หลกัการ ขัน้ตอนในการวางนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบตัแิละการตดิตามประเมินผลนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายระดบัชาตท่ีิส าคญัของไทย 



                  Fundamental concept; objectives and scope in planning; environmental factors; 
economic system and planning; principles; steps in policy planning; policy implementation; policy 
monitoring and evaluation; analyses of important policies of Thailand 
2131322 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 
 Social  and  Economic  Development  Policy  

แนวคิดเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลตอ่นโยบาย ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการด าเนินนโยบาย 

Concepts; influential factors and environments on policy; problems and available 
solutions in policy implementation  
 
2131323 การวิเคราะห์นโยบาย                                                            3(3-0-6) 
 Policy Analysis    

หลักการ ตวัแบบ กระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิคการวิเคราะห์
นโยบายแบบตา่งๆ เช่น ทฤษฎีระบบ  เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสงัคม  การประยกุต์ใช้เทคนิคใน
การวิเคราะห์นโยบาย  

Principles; models; process in public policy formulation; policy analysis 
techniques; application of  techniques for policy analysis  
 
2131324 การน านโยบายไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 Policy Implementation  

หลกัการและกระบวนการในการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายของ
นโยบาย วิเคราะห์ผลการปฏิบตัติามนโยบาย และกรณีศกึษาการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 

Principles; policy implementation process; policy implementation analysis; case 
studies of policy implementation  
 
2131325 การประเมินผลนโยบาย                                                      3(3-0-6) 
 Policy Evaluation  

หลกัการและเทคนิคของการประเมินผลนโยบายในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือนกับริหาร  ศกึษา
การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลเทคนิคการประเมินผล   โดยเน้นการประเมินผลทัง้วงจร 
ตัง้แต ่การประเมินผลก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานตามนโยบาย 



Principles; techniques in policy evaluation; standard and evaluation criteria 
specification; evaluation techniques; evaluation cycles 
 
2131326 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Evaluation  

หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลโครงการทัง้วงจร ตัง้แต่ การประเมินผลก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการปฏิบตังิานตามโครงการ  

Principles; program evaluation techniques; standard and evaluation criteria setting; 
whole evaluation cycle of the program 

 
2131327 สัมมนาทางนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Seminar in Public Policy  

                      การวิเคราะห์กรณีศึกษาในด้านนโยบายสาธารณะ ผลกระทบของบริบททางนโยบาย
สาธารณะท่ีส าคญั 
                       Case studies in public policy analysis; impacts of key public policy contexts 
 
2131231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  
                        แนวคิด หลกัการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ การเช่ือมโยงกลยทุธ์และนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบตอ่การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความส าเร็จขององค์การ การบริหารผลการท างาน การท างานเป็น
ทีม 
                         Concepts; principles; strategic human resource management; connecting of 
strategies and human resource management policy; environment analysis in human resource 
management; human resource management forms for organization success; performance 
management;    team work 
 
 



2131232 การบริหารค่าตอบแทน                                                     3(3-0-6) 
 Compensation Management    
                       แนวคิด ความหมาย หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับค่าตอบแทน การก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน วิธีการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินค่างาน เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
คา่ตอบแทน วิธีการจา่ยคา่ตอบแทน การวิเคราะห์คา่ตอบแทน กลยทุธ์ในการบริหารคา่ตอบแทน สวสัดกิาร
และผลประโยชน์เกือ้กลูอ่ืนๆ ทัง้ในกรณีภาครัฐและเอกชน 
                        Concepts;  meaning;  principles; theories;  wage, salary and compensation 
management;  job evaluation for compensation structure;  compensation payment;  compensation 
analysis;  compensation management strategies; welfare and other benefits for public and private 
sectors 
 
2131331 การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 3(3-0-6) 
 Performance Management  
                       แนวคิด หลกัการ และกระบวนการในการน าเอาผลการปฏิบตัิงานเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
และปรับปรุงให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ดัชนีตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการ
ปฏิบตังิาน การบริหารผู้ มีวฒุิสามารถ  
                       Concepts; principles; process of performance management towards goal 
achievement; key performance indicators; performance management; talent management  
 
2131332 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
 Human Resources Development   
                       แนวคิด วิธีการและเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร เช่น 
การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การพฒันาอาชีพในสายงาน การท างานเป็นทีม และองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และรับผิดชอบงาน
ท่ีสงูขึน้ได้ในอนาคต 
                        Concepts; methods and techniques in human resource development; trainee 
needs, career development, team working, learning organization 
 
 



 
2131333 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Labor Relations  
                       ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์ ปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้อง และระบบพิทกัษ์คณุธรรม  
                       Background; employee relations; influential factors between employer and 
employee relationship; relevant labor laws and merit system 
2131241 เทคนิคการบริหาร                                                               3(3-0-6) 
 Administrative Techniques  
                       แนวคิดหลกัการทางบริหาร เทคนิคหรือกลวิธีทางการบริหารสมยัใหม่ การพฒันาและ
ปรับปรุงระบบงานในทุกกระบวนการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัง้แต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การประเมิน การควบคุม การตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ เทคนิคได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
                       Concepts; principles; techniques  in modern management; work system  
improvement for organizational  efficiency and effectiveness; application of administrative 
techniques 
 
2131342 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ                                                 3(3-0-6) 
 Strategic  Management  in Public  Sector  
                       แนวคดิ กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ตัง้แต ่การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์การ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ประมวลผลและควบคมุกลยทุธ์  โดยมุ่งศกึษาเปรียบเทียบจากองค์การท่ีเป็นเลิศทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือน าไปปรับใช้กบัหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณะ 
                       Concepts, strategic management process; case studies of excellent 
organizations from both public and private sectors 
 
 
 
 



2131343 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
                       ความหมาย แนวคิด ลักษณะ  การจัดการองค์กรเพ่ือการเปล่ียนแปลง วิธีการบริหาร
จัดการท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง เทคนิคและการตดัสินใจท่ีทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาสู่องค์การ
คณุภาพ 
                       Meaning, concepts; characteristics and organizational management for 
changes; management methods in responsive with changes; techniques and decisions 
making; development towards quality organizations 
 
 
2131344 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Enterprise Administration  
                       แนวคิด หลักการ นโยบายการจัดตัง้และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  วิวัฒนาการของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รูปแบบและวิธีการจดัตัง้รัฐวิสาหกิจ  ระบบการบริหาร  เช่น การบริหารงาน
บคุคลและการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลตอ่รัฐวิสาหกิจ ปัญหาในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนวิธีการแก้ไข 
                        Concepts; principles; formation and privatization policy; development of public 
enterprises in Thailand; patterns and formation process of public enterprises; administration 
systems; human resource management; financial management; roles of government towards 
public enterprises; problems and solutions for public enterprises operation 
 
2131441 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
 Comparative Public Administration  
                       ทฤษฎี ระเบียบวิธี  และตวัแบบเปรียบเทียบการบริหารภาครัฐ และศกึษาเปรียบเทียบ
ระบบการบริหารภาครัฐของประเทศไทยกบันานาประเทศ  โดย พิจารณาลกัษณะส าคญัและปัญหาของ
ระบบการบริหารของประเทศต่างๆ อนัเป็นผลมาจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง กฎหมาย 
และสิ่งแวดล้อม   



                       Theories; methodology; comparative study models; comparative studies of Thai 
bureaucratic systems and other countries; key characteristics and problems of administrative 
system in different countries;  major influential contexts 
 
2131442 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
 Knowledge Management  
                       แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ความหมายและรูปแบบของการจัดการความรู้  
องค์ประกอบ และขัน้ตอนในการจดัการความรู้  แหล่งความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ 
เทคนิค และเคร่ืองมือการพฒันาจดัการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในระดบัองค์กร ระดบั
ทีมงาน และระดับบุคคล กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กรรวมทัง้
กรณีศกึษาจากองค์กรตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 
                       Concepts; principles; theories; meaning; models; elements and steps in 
knowledge management processes; knowledge sources; knowledge creation and exchanging 
processes; technologies and tools; development of knowledge management; learning 
organization; planning strategy and execution of knowledge management; case studies from 
local and international organizations 
 
2131443 การตลาดภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Marketing  
                       ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การก าหนดยุทธศาสตร์ การบริหารงานสาธารณะภายใต้
สถานการณ์ท่ีผันแปร การประยุกต์เทคนิคการจัดการการตลาดสู่การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
ของภาครัฐ 
                       Meaning; significance; concepts; theories; environmental analysis; strategy 
formation; public administration under turbulence; application of marketing management 
techniques towards public management 
 
  



2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 3(3-0-6) 
 Emergency and Crisis Management   
                       สาเหตุ  โครงสร้าง ผลกระทบของภาวะวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการจัดการ         
การวางแผนและเตรียมความพร้อม การส่ือสารในภาวะวิกฤต กลยทุธ์การบริหาร การปอ้งกัน เยียวยา
และ    การแก้ไข 
                       Causes; structure; impacts of organizational crisis or emergency situations;  
management, planning, and preparation systems; crisis communication; crisis management 
strategy; prevention, mitigation, and remedies 
 
 
 
2131251 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                                                                3 (3-0-6) 
 Political Philosophy and Theory   
                      ความเป็นมา ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎีของนกัคดิทางการเมือง นกัคดิ แนวความคิด/
ทฤษฎี การเมืองตะวันตก ยุคคลาสสิค ยุคกลาง  ยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งมีผลทาง
การเมืองในการเปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง                       
                      Background;  meaning;  concepts;  theories of political philosophers; Western 
political theories; impacts on politics; comparison of political ideas and government     
  
2131252 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
 Principles and Approach on  Political Science  
                       พัฒนาการ แนวคิด วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางต่างๆ 
ได้แก่ แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบนั แนวทางจิตวิทยาการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทาง
ระบบ แนวทางการตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผล แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ แนวทาง
นโยบายสาธารณะ แนวทางอ านาจ แนวทางการส่ือสาร แนวทางนิเวศวิทยาการเมือง แนวทางสิทธิ-
มนษุยชนและอ่ืน ๆ รวมถึงการศกึษารัฐศาสตร์ในประเทศไทย 
                       Evolution; concepts; approaches in political science; political science in multiple 
approaches; political philosophy approach, institution approach; group approach; systems 
approach; rational decision making approach, Marxian political economy approach; public 



policy approach, power approach; communication approach; political ecology approach; 
human rights approach; political science in Thailand 
 
2131351 การเมืองไทยร่วมสมัย                          3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Politics    
                       แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาทางการเมือง  บทบาทของทหาร พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีต่อการเมืองไทย  อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และแนวทางการ
พฒันาทางการเมืองของประเทศไทย 
                       Concepts; theories; political development; role of military; political parties and 
interest groups in Thai politics; obstacles in democracy system and trends of Thai political 
development  
2131352 รัฐและสังคม 3(3-0-6) 
 State and Society     
                       แนวคิด ทฤษฎี พฒันาการ และความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐและสงัคม รูปแบบปัญหาและ
การเปล่ียนแปลงบทบาทของรัฐในสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสงัคมโลก  ปัญหาและแนวโน้มของ
รัฐในสงัคมยคุโลกาภิวตัน์ 

                       Concepts; theories; development and relationship between state and society; 
patterns of problems; changing roles of state; relationship between state and global society; 
problems and trends of state in globalization 
 
2131353 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์                            3(3-0-6) 
 Political Party and Interest Groups    
                      แนวคิดและแนววิเคราะห์เก่ียวกับ พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตัง้  
รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง โดยการน าขอบเขตและ
ลักษณะการศึกษาของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยตะวันตก มาประยุกต์ในเชิง
เปรียบเทียบกบัพรรคการเมืองของไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัพรรคการเมือง 
                        Concepts and analyses of political parties; interests groups and election; 
relationship between political institution and political processes; application of comparative 



studies between political parties and their environments in western democratic countries and 
Thai political parties; laws related to political parties 
 
2131354 ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย 

  
3(3-0-6) 

 The System of Socio Political and Economic of Thailand 
                     แนวคิด ทฤษฎี ระบบ โครงสร้างทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองไทย  โดยเน้นพืน้ฐาน
ความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นส าคญัศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจ สงัคม
การเมืองตลอดจนศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองไทย นบัแต่อดีต
จนถึงปัจจบุนัและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ่เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองไทย  

              Concepts; theories; system; socio-economic and political structure in Thailand; 
Thai economic system; study interactions among socio- economic and political factors; 
dynamic processes and their impacts on socio-economic and political dimensions of Thailand  
 
2131355 การเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Politics      
                       เหตกุารณ์ส าคญั ๆ ท่ีเกิดขึน้ของประเทศต่าง ๆ ในการเมืองโลก  โดยเน้นการศึกษาถึง
ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในสงัคมการเมืองระหว่างประเทศ โดยเร่ิมท าการศกึษาตัง้แตส่มยั
หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงสมัยปัจจุบัน เช่น สงครามเย็น วิกฤตการณ์คิวบา สงครามเกาหลี 
สงครามเวียดนาม ปัญหาการลดก าลังอาวุธ การผ่อนคลายความตึงเครียด ความขัดแย้งในภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง การสิน้สดุสงครามเย็น สงครามอ่าวเปอร์เซีย ความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง บทบาท
ของจีน การก่อการร้าย สนัตภิาพ โลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ ในปัจจบุนั 
                     Major events in global politics; impacts of  power relations in international politics 
after world war II; cold war,  Cuba crisis, Korean war,  Vietnam war,  weapon problems 
reduction,   political tension reduction,  conflicts in middle east region, the end of cold war,  gulf 
war,  China roles, terrorism,  peace and globalization  
 
 
 



2131356 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา  3 (3-0-6) 
 Politics and Government of the United States  of  America    
                       ความเป็นมาของการเมือง รัฐธรรมนญู และระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ปัจจยัทาง
ประวตัิศาสตร์ สงัคมและอุดมการณ์ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและลกัษณะทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์
สถาบนัพืน้ฐานการปกครองของสหรัฐอเมริกาและบรรดาแหล่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงานของรัฐบาล  
บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ ระบบพรรคการเมืองและการ
ด าเนินงานของรัฐสภาและศาล 
                      Background; constitution and the legal system of the United States of America; 
historical, social and ideological factors; economic interests and geographical features; 
fundamental administrative institutions of the United States of America; institutions that 
influence the operation of the government; roles of the president; relationships between federal 
government and state governments; political party system; and the operation of congress and 
court 
 
2131357 การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 (3-0-6) 
 Politics and Government of the People’s Republic of China   
                      ประวตัิศาสตร์ ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นถึงปัญหาโครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางการเมือง ตลอดจนการพัฒนาการเมือง ของสังคมจีนตัง้แต่สมัย
โบราณในยคุราชวงศ์ตา่ง ๆ จนถึงสมยัคอมมิวนิสต์ในปัจจบุนั รวมถึงการปฏิวตัใินสาธารณรัฐประชาชน
จีนตามอดุมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ และการพฒันาประเทศตามแนวนโยบาย ในปัจจบุนั 

                      History; political system of The People’ s Republic of China; socio- cultural 
structure problems; political institutions; China’ s evolving political process  from ancient 
civilization to the administration of the Chinese Communist Party; Chinese revolution; 
communist ideologies and current national development policies 
 
 
 
 
 



2131451 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                      3(3-0-6) 
 Politics and Government in Southeast Asia    
                       ความเป็นมา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างและสถาบันทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมือง บทบาทความสัมพันธ์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่างประเทศ 
ปัญหาทางการเมืองและการปกครอง การแทรกแซงของชาตมิหาอ านาจ     
                        Background; structure and political institutions; political process; roles; 
Southeast Asia and international relations; problems in politics and government; intervention 
from super power nations 
 
 
2131452 องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Organization  
                      ความเป็นมา แนวคิด ความหมาย ลกัษณะพืน้ฐาน บทบาท พฒันาการขององค์การ
ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศในระดับโลก ระดบัภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรค องค์การ
ระหวา่งประเทศในโลกปัจจบุนั 
                      Background; concepts; meaning; characteristics; roles; development of 
international organizations;  global international organizations; regional organizations; 
problems and obstacles 
 
2131453 การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม               3(3-0-6) 
 Public Participation and Civil Society  
                      ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและประชาสงัคม เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแนวรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  การจงูใจให้
เกิดการมีสว่นร่วม และกระบวนการประชาสงัคม 
                        Philosophy; concepts; theories; public participation as stated by the Constitution 
of the Kingdom of Thailand; participative public administration; motivation to participation and 
civil society process 
 
 



2131454 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย 3 (2-2-5) 
 Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand  
                   สัมมนา วิเคราะห์  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง กระบวนวิธีทางการเมืองการ
ปกครองท่ีเก่ียวกับความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสงัคม โดยเน้นในแง่ทฤษฎี
พร้อมกรณีศกึษาของประเทศไทย และประเทศตา่ง ๆ 
                    Seminar; analysis; comparison of political behaviors; political procedures and 
administration involving progress and socio-political changes; case studies of Thailand and 
other countries 
 
2131461 การบริหารการเงนิการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local  Financial  and  Fiscal  Administration  
                       แนวคิด หลักการในการบริหารงานคลังท้องถ่ิน การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
หนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน เงินอดุหนนุ ระบบงบประมาณและกระบวนการงบประมาณท้องถ่ิน การ
บริหารการเบิกจ่ายเงินของท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหว่างการคลงัท้องถ่ินกบัการคลงัของประเทศ การ
บริหารงานคลงัท้องถ่ิน กบัการพฒันาท้องถ่ินในด้านต่างๆ ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารงานคลงั
ท้องถ่ิน 
 
                      Concepts; principles; management of revenues and expenditures of local 
government; subsidies;  local budgeting system; process disbursement management and local 
expense auditing;  fiscal relations between local and state level; local fiscal management and 
local development; problems and trends of local fiscal management 
 
2131462 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน    

การคลังของรัฐ 
3(3-0-6) 

 Economic  policy  management  and  
monetary  and  fiscal  policy 

                       แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายด้านเศรษฐกิจ สถาบนัการเงินการคลงั นโยบายการเงิน
การคลังในฐานะเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลกับการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายการคลังและนโยบาย
การเงินของไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ปัญหาและแนวโน้มของนโยบายการคลงัและนโยบายการเงิน 



                      Concepts; theories; development of monetary policy and fiscal policy of Thailand; 
financial and fiscal institutions; monetary and fiscal policies; government and economic policy 
formulation; monetary and fiscal policies for economic problems; problems and trends of 
monetary and fiscal policies 
 
 
2131463 การบริหารภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax  Administration  
                       แนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกับภาษีอากร นโยบายภาษีอากร การบริหารจดัเก็บภาษี
อากร ผลกระทบของการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ภาษีอากรกบัประสิทธิภาพและความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างภาษีอากรของไทย ประเภทภาษีอากรท่ีส าคญัของไทย แนวโน้มการ
บริหารภาษีอากรในอนาคต 
             Concepts; theories; principles of taxation; tax policy;  tax collection; tax 
management; impacts of tax collection on economic system; efficiency and economic justice 
in taxation;  Thailand’s tax structure; major classifications of taxation in Thailand; future trends 
in taxation 
 
2131464 กระบวนการบริหารงบประมาณของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Budgeting Process in Public Sector  
                       แนวคิด ทฤษฎี หลกัการเก่ียวกับการงบประมาณ นโยบายงบประมาณกับนโยบาย

การคลัง ความเป็นมาของการงบประมาณ ระบบงบประมาณและกระบวนการงบประมาณทัง้กรณี

ประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการงบประมาณ

แผน่ดนิของไทยในปัจจบุนั แนวโน้มการงบประมาณแผน่ดนิของไทยในอนาคต 

             Concepts; theories; principles; background; budget policy and fiscal policy;  

budgeting system and budgeting process of Thailand and foreign countries;  budget analysis;  

problems and obstacles of budgeting process of Thai government; future trends of budgeting 

process  

 



2131271 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Concept and Theory of Local Government  
                        แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัรัฐและการปกครอง หลกัการจดัการปกครองและบริหาร ทฤษฎี
การปกครองส่วนท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ินในระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ตา่งประเทศท่ีส าคญั และแนวโน้มการปกครองสว่นท้องถ่ินในอนาคต   
                        Concepts; theories; principles of local government and administration; local 
government in democratic system; outstanding local governments in other countries and future 
direction of local government  
 
2131371 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Strategies of Local Government  
                       ยทุธศาสตร์ กระบวนการบริหารนโยบาย แผน การบริหารการคลงั โครงการ การบริการ
สาธารณะเชิงคณุภาพ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึงแนวโน้มการบริหารท้องถ่ินในอนาคต 
                       Strategies; policy management process; plans; fiscal management; projects; 
quality- oriented public services; current situation assessments; problems and appropriate 
resolutions for local government administration; future trends of local government 
administration 
2131372 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น                     3(3-0-6) 
 Society and Cultural of Local Community  
                       แนวคิด ความส าคัญของสังคมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงสร้างสังคม
ท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิธีการศึกษาชุมชน 
นโยบายเพ่ือการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
                      Concepts; significance of socio-cultural and local wisdoms; local social structure; 
local culture; local socio-cultural changes; community studies methods; policy for local socio-
cultural development 
 
 
 



2131373 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Law of Local Government  
                       รูปแบบ ขัน้ตอนการจดัท ากฎหมาย อ านาจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีสว่นท้องถ่ิน กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร และการปกครองสว่นท้องถ่ินภายใต้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
                        Forms; legislative procedures; jurisdiction of local government officials; laws 
related to administration and local government administration under the Constitution of the 
Kingdom of Thailand 
 
2131471 การจัดการวิสาหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
 Community Enterprises Management  

     แนวคิด ความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน 
แนวคิด ประเภท กระบวนการ และพฒันาการของวิสาหกิจชมุชน การจดัการการตลาด การจดัการการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยทุธ์การพฒันาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชมุชนปัญหาและปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความส าเร็จของวิสาหกิจชมุชน 
                        Concepts; significance of community economy; households in local community 
economy; concepts, types; processes and development of community enterprises; marketing 
management; production management; marketing promotion; community enterprises 
strengthening development strategies; problems and factors that determine success of 
community enterprises 
 
2131472 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Ethics for Local Administrators  
                       ความรู้พืน้ฐาน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจริยศาสตร์  จรรยาบรรณทางการบริหารและ
คณุธรรมส าหรับนกับริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถ่ิน จริยธรรมกับการเสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรท้องถ่ิน วฒันธรรมพืน้บ้านกบัการบริหารท้องถ่ิน การประยกุต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหารท้องถ่ิน  
                       Fundamental knowledge, concepts and ethical theories, code of ethics for 
executives; good governance and local administration; ethics and cultural promotion for local 
organizations; folklores in local administration; application of religious teachings in local 
government administration 



 
2131473 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Local Infrastructure Administration  
                        แนวคิด วิธีการการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย งานด้านการคมนาคม ไฟฟ้า  ประปา โทรคมนาคม การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมทัง้การจดัการพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของประชากรท้องถ่ิน  
                       Concepts; methods for local governmental infrastructure administration; 
administration of transportation system, electricity, water works, telecommunication, prevention 
and mitigation of natural disasters; management of public space for local people’s quality of 
lives 
 
2131474 สันตศิึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 Peace Studies for Local Development  
                       ชมุชนท้องถ่ินกบัเสถียรภาพและความมัน่คง บทบาทและวิธีการและกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา การ
ต่อรองและการไกล่เกล่ีย การอ านวยความสะดวกและการจดัประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการ
จดัการความขดัแย้งอย่างสนัติ ทกัษะและกลไกในการบริหารความขดัแย้ง วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินกบัการสร้างสมานฉนัท์ สนัตสิขุชมุชน 
 
                      Local community and stability and security; roles; methods; community 
participation process; philosophy; concepts, theories in peace and conflict studies; negotiation 
and mediation skills; facilitating roles and public hearings arrangement; strategies and 
peaceful conflict management tactics; skills and mechanisms in conflict management; culture 
and local wisdom in establishing harmony and peace in community 
 
 
 
 
 



2131475 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Administration  
                       แนวคิด หลกัการบริหารการศกึษา องค์ประกอบของการบริหาร แนวคิดการบริหารแนว
ใหม่ การวางแผนยทุธศาสตร์ การบริหารและแนวทางการจดัการศกึษาของท้องถ่ิน   ความสมัพนัธ์เชิง
ระบบและการบรูณาการการพฒันาท้องถ่ิน  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางการศกึษา  
                     Concepts; principles of education administration; elements of administration; 
concepts of new administration; strategy planning; administration and guidelines for local 
educational administration; systems approach and integrated local development and trends in 
educational changes 
 
2131476 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพืน้ท่ีท้องถิ่นเชิงบูรณา

การ 
3(3-0-6) 

 Strategic Planning for Integrated Local Spatial Development 
                       แนวคดิ ทฤษฎีการพฒันาพืน้ท่ีท้องถ่ิน เมืองและชนบท ชมุชนท้องถ่ินในอดุมคต ิแนวคิด
นโยบายและแผนการพฒันาพืน้ท่ี การศกึษาและวิเคราะห์ ระบบภูมินิเวศท้องถ่ิน กลยทุธ์กระบวนการ
และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพืน้ท่ีท้องถ่ิน เทคนิคภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีท้องถ่ิน การ
ก าหนดขอบเขตการจดัการชุมชนน่าอยู่ การจดัการภูมิทศัน์และพืน้ท่ีสาธารณะ การพฒันาท้องถ่ินใน
ลกัษณะ   บรูณาการ 
                        Concepts; theories in local spatial development; urban and rural studies; ideal 
local communities;  policy and spatial development plans; analysis of local ecological system; 
strategic process and planning techniques for local spatial development; geographical 
information techniques for local development; area specification for accommodating 
communities; landscape and public areas management; integrative local development 
 
 
 
 
 
 



2131281 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป                                           3(3-0-6) 
 Criminal Law I: General Principles    
                       หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตัง้แตม่าตรา 1-106 
และภาค 3 ความผิดลหโุทษตัง้แตม่าตรา 367 – 398 
                       General principles of criminal law according to criminal law book 1; articles 1-
106 and book 3; petty offense; articles 367-398 
 
2131282 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด                                       3(3-0-6) 
 Criminal Law II: Offences    
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน, 2131281 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป 
                     หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตัง้แต่มาตรา 107-
366 
Prerequisite: 2131281 Criminal Law 1: generation Principles 
                     General principles of criminal law according to criminal law book 2;   articles 107-
366 
 
2131283  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา                                        3(3-0-6) 
 Criminal Procedure    
                       หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยบททัว่ไป วิธีพิจารณาในศาลชัน้ต้น ศาล
อทุธรณ์และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                       General provision of criminal procedure; litigation in criminal court of first 
instance; appeal and supreme court according to criminal procedure 
 
2131284 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 Civil and comercial Law  
                        ศึกษาหลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบือ้งต้น ในส่วนท่ีว่าด้วยว่าด้วยบุคคล นิติกรรม 
สญัญา หนี ้ครอบครัว และมรดก 

                        General provision of  civil and commercial law in personal; juristic acts; contract; 
obligation; family and succession 
 



2131481 กฎหมายลักษณะพยาน                                                     3(3-0-6) 
 Law of Evidence    
                       ลกัษณะและหลกัเกณฑ์การสืบพยานหลกัฐานของศาล ทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5  เช่น ความหมายและประเภทของพยาน การรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน การ
สืบพยาน หน้าท่ีน าสืบ (ภาระการพิสจูน์) 
                       Rules of taking evidence both in civil and criminal cases according to the law of 
civil procedure book 1 chapter 5 and the law of criminal code chapter 5; definition and types 
of evidence; admissibility of evidence; taking evidence and burden of proof 

 
 

2131482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) 
 Internship in Public Administration  
                        ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้น
การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การ
บริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ รวมถึงการเขียนบณัฑิตนิพนธ์ จาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

                       Training on public administration in public organizations, state enterprises and 
private sector organizations; collecting data; organizational management analysis; guidelines 
for organizational management problems; participation in organizational management 
activities; writing a graduated report from the acquired training experiences 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ า้
กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศกึษาของสาขาวิชานี ้
 

 


