
คาํอธิบายรายวิชา 

    17.5.1   วิชาศกึษาทั่วไป 

รหสั   คาํอธิบายรายวิชา    หนว่ยกิต 

1002101 การพฒันาชีวิตมนษุย ์     3(3-0-6) 

  Human Lives Development 

  หลกัความเขา้ใจชีวิต  การดาํเนินชีวิตโดยมุง่หวงัใหบ้คุคลเขา้ใจตนเอง  ผูอ่ื้น เพ่ือการพฒันา

ตน การทาํงาน  การอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครวั  และสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

 

2002102 สนุทรียนิยม      3(3-0-6) 

  Aesthetic Appreciation 

  ศาสตรค์วามงาน 3 สาขา คือ ทศันศลิป์ ดนตรีและศลิปการแสดง  ในแง่ของแหลง่ท่ีมา วิธีการ

รบัรูแ้ละประสบการณท์างสนุทรียภาพ ในระดบัการราํลึก ระดบัความคุน้เคย  ระดบัความซาบซึง้  

 

2001101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและทกัษะสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  Thai for Communication and Information Skills   

  ความสาํคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและการศกึษาหาความรูจ้าก

แหลง่ขอ้มลูและวรรณกรรมตา่งๆ  ความสามารถในการสรุปความ  ตีความ  ขยายความ และการนาํเสนอ ผล

การศกึษาคน้ควา้ตลอดจนทกัษะคน้ควา้หาความรูจ้ากแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

2001102 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

  English for Communication 

  พฒันาและฝึกทกัษะภาษองักฤษทัง้ 4 ดา้น (ฟัง พดู อ่าน เขียน ) เชิงบรูณาการเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวิตประจาํวนั เชน่ การใหข้อ้มลูสว่นตวั การบอกทิศทาง การแสดงความคดิเห็น และอ่ืน ๆ การเขา้ใจ

ความหมายของศพัทโ์ดยใชบ้รบิทการจบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของขอ้ความสัน้ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ชีวิตประจาํวนั ปา้ยและประกาศ โฆษณา ฉลาก การเขียนขอ้ความสัน้ ๆ เชน่ ไปรษณียบตัร บนัทกึสัน้ ๆ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์และกรอกแบบฟอรม์ 

 

 

 



2001103 ภาษาเพ่ือนบา้นเบือ้งตน้     3(3-0-6) 

  Basic Neighboring Languages 

  ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเพ่ือนบา้น วฒันธรรมและประเพณีของแตล่ะภาษา การ

ออกเสียง การเขียนพยญัชนะและสระ พฒันาทกัษะทัง้ 4 ดา้น คือ การพดู ฟัง อา่น และเขียน โดยเนน้ท่ีทกัษะ

การฟัง พดู และอา่น เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

 

2003101 สงัคมไทยและสงัคมโลก     3(3-0-6)  

  Thai and Global Societies 

  พลวตัรสงัคมในมิตขิองสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ยคุโลกาภิวฒัน ์โดยศกึษาในดา้น

สาเหตสุถานการณ ์และผลกระทบตอ่สงัคมไทย และสงัคมโลก การจดัการสงัคม โดยดาํเนินชีวิตยึดหลกัความ

พอเพียง เพ่ือใหเ้กิดการปรบัตวั อยูรู่เ้ท่าทนัโลก และเกิดเจตนคตริกัและความภมูิใจในความเป็นไทย 

 

2003102 ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม    3 (3-0-6) 

  Resources and Environment 

  ความหมาย ความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้ม ความสมัพนัธเ์ชิงระบบระหวา่

มนษุยก์บัสิ่งแวดลอ้ม การพฒันา และการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิการอนรุกัษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน

ทอ้งถ่ิน การดาํเนินกิจกรรมโดยใชวิ้ทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม การมีส่วนรว่มในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม การสง่เสรมิ การบาํรุงรกัษาและคุม้ครองคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม และ

ทรพัยากรธรรมชาต ิตามหลกัการพฒันาท่ียั่งยืน 

 

4004101 วิทยาศาสตรเ์พ่ือคณุภาพชีวิต    3 (2-2-5) 

  Science for Quality of Life 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การใชห้ลกัวิทยาศาสตรก์ายภาพและชีวงภาพใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุแก่มนษุยใ์นสงัคมปัจจบุนั การนาํหลกัวิธีสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางรา่งกายเพ่ือสขุภาพไปใช้

ชีวิตประจาํวนั ผลกระทบจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีมีตอ่สภาพแวดลอ้ม สงัคม 

การเมือง วฒันธรรมไทยและสากล 

 

 

 



4004102 การคิดและการตดัสินใจ     3(2-2-5) 

  Thinking and Decision Making 

  หลกัการและกระบวนการคดิของมนษุย ์ความคิดสรา้งสรรค ์การวิเคราะหข์อ้มลูและข่าวสาร 

ตรรกศาสตร ์และการใชเ้หตผึล กระบวนการตดัสินใจ กาํหนดการเชิงเสน้ และคณิตศาสตรพื์น้ฐานสาํหรบั

ชีวิตประจาํวนั 

 

4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบรูณาการ    3 (2-2-5) 

  Integrated Information Technology  

  บทความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีคมนาคมสมยัใหม่ ประยกุตใ์ชง้านอินเตอรเ์น็ต จรรยาบรรณของนกัเทคโนโลยี 

 

17.5.2 วิชาแกน (พืน้ฐานคณะ) 

รหสั  คาํอธิบายรายวิชา     หนว่ยกิต  

2200101 ภาษองักฤษส่ือสารเพ่ือชีวิต    3 (3-0-6) 

  Communicative English for Life 

  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง พดู อา่น และเขียน เชิงบรูณาการ โดยใชเ้นือ้หาทาง

วิชาการ และเร่ืองจรงิท่ีหลากหลาย เชน่ สขุภาพ การท่องเท่ียว อาหาร เทคโนโลยี การทาํงาน ฝึกใชไ้วยากรณ์

และโครงสรา้งในแตล่ะหวัขอ้เรื่อง 

 

2200102 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรูแ้ละการจดัการความรู ้  3 (3-0-6) 

  Thai for Learning Skill and Knowledge Management 

  การใชภ้าษาไทยเพ่ือการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาทกัษะความคิด เพ่ือการเรียนรู้

อยา่งเป็นระบบ กระบวนการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัศาสตรแ์ตล่ะประเภท ความหมายและความสาํคญัของการ

จดัการความรู ้ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบักระบวนการการจดัการความรูใ้นสงัคมปัจจบุนั 

 

2101103 พืน้ฐานทางสงัคม     3(3-0-6) 

  Fundamental Social Science 

  แนวคิดพืน้ฐานทางสงัคมศาสตรใ์นมิตใิหมท่างสงัคม ไดแ้ก่ภมูิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์สงัคม

วิทยา การเมืองการปกครอง กฎหมาย และอ่ืน ๆ  ฯลฯ เพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั  



2200104 ศลิปะกบัการเป็นมนษุย ์     3 (3-0-6) 

  Art in Humanity 

  ความหมาย ความสาํคญัของแนวคิดทางดา้นวฒันธรรมเชิงปรชัญา ประสบการณท์าง

ศลิปวฒันธรรมเก่ียวกบัทศันะศลิป์ ดนตรี นาฎศลิป์ เพ่ือการดาํรงชีวิตและอยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสขุ 

 

  17.5.3 วิชาเฉพาะ 

รหสัวิชา   คาํอธิบายรายวิชา    หนว่ยกิต 

2102151          ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัรฐัศาสตร ์                                      3 (3-0-6) 

Introduction   to   Political  Science 

ศกึษาขอบขา่ยและวิธีการศกึษาทางรฐัศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งวิชารฐัศาสตรก์บัสาขาวิชาอ่ืน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัประชาชน และระหวา่งอาํนาจกบักฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รฐับาล 

รฐัสภา พรรคการเมืองกลุม่ผลประโยชน ์ลทัธิและอดุมการณท์างการเมืองท่ีสาํคญัตลอด จนความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศโดยสงัเขป 

 

2102111         ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัรฐัประศาสนศาสตร ์                          3 (3-0-6) 

Introduction  to  Political  Administration 

ศกึษาความหมาย พฒันาการ  แนวความคิด ทฤษฎี และความสมัพนัธข์องวิชารฐัประศาสนศาสตร ์

ครอบคลมุถึงนโยบายสาธารณะ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ องคก์ารและ

กระบวนการการบริหารงาน 

 
 

2102212          ระบบบรหิารราชการไทย                                                   3 (3-0-6) 

   Thai  Public  Administration  System  

ศกึษาปรชัญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ คา่นิยม ระบบและวิวฒันาการของการบริหาร

ราชการไทย ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีอิทธิพลตอ่การบรหิารราชการไทย การ

ปฏิรูประบบราชการ และแนวโนม้ของการบริหารราชการไทยในอนาคต 

 

 

 



2102252          การปกครองทอ้งถ่ินไทย                                                    3 (3-0-6) 

Thai  Local  Government 

ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎีการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นรากฐานของการปกครองและการพฒันาระบอบ

ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวนัตก และเนน้การปกครองทอ้งถ่ินไทย ประวตัแิละการพฒันาการ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งการปกครองทอ้งถ่ินกบัการปกครองสว่นกลางในแง่อาํนาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบตอ่การ

พฒันาสงัคม และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจบุนั 
 

2102215          นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                    3 (3-0-6) 

Public  Policy  and  Planning  

ศกึษาแนวความคดิและวิธีการ  ในการกาํหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนทฤษฎีตา่งๆ ท่ี

เก่ียวกบัการตดัสินใจ กาํหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํนโยบายไปปฏิบตั ิ

การวิเคราะหน์โยบายและแผน ขัน้ตอนของการวางแผน การนาํแผนไปปฏิบตั ิปัญหาและอปุสรรคในการ

กาํหนดนโยบายและการวางแผน การศกึษาดงักลา่วจะเนน้ถึงนโยบายและแผนงานของรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทอ้งถ่ิน 
 

2102214           การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ                                   3 (3-0-6) 

Fiscal  and  Budgeting  Administration 

ศกึษาความหมาย ทฤษฎีแนวคดินโยบายเก่ียวกบัการคลงัและการงบประมาณ ระบบการคลงันโยบาย

การคลงันโยบายการเงินของรฐั ระบบภาษีอากรรายรบั รายจา่ยของรฐั หนีส้าธารณะกระบวนการงบประมาณ

เทคนิคและการวิเคราะหง์บประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย 
 

2102281 กฎหมายรฐัธรรมนญู                                                         3 (3-0-6) 

Constitutional  Law 

ศกึษาความหมาย ประวตั ิและวิวฒันาการของรฐัธรรมนญูประเภทของรฐัธรรมนญู การแบง่แยก

อาํนาจอธิปไตย และความเก่ียวพนัระหวา่งอาํนาจนัน้ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูของไทย 
 

2102384 กฎหมายปกครอง 1                                                          3 (3-0-6) 

Administration  Laws   i 

ศกึษาประวตั ิแนวความคิดและลกัษณะทั่วไปของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ท่ีมาของ

กฎหมายปกครองการใชแ้ละการตีความกฎหมายปกครอง การจดัระเบียบการบรหิารราชการแผน่ดนิระบบ



ราชการไทย ระบบราชการไทย ความเก่ียวพนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรฐักบัรฐัตามกฎหมาย การควบคมุฝ่าย

ปกครองศาลปกครองคดีปกครอง และพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางการปกครองฉบบัปัจจบุนั 

 

2102318 การวิเคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ                     3 (3-0-6) 

Project  Analysis  and  Project  Management 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบายแผนและโครงการวงจรโครงการการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้อง

โครงการทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การบรหิารโครงการโดยเนน้ศกึษาโครงการสาธารณะภายใตบ้รบิทของสงัคมไทย 

 

2102213 การบริหารทรพัยากรมนษุยภ์าครฐั                                     3 (3-0-6) 

Public  Human  Resource  Administration  

ศกึษาปรชัญาความเป็นมาแนวคิดและนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ตัง้แตก่ารวางแผน

กาํลงัคน การกาํหนดงานและตาํแหนง่การกาํหนดเงินเดือนและคา่ตอบแทนการสรรหา การพฒันาบคุคลการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานการเล่ือนตาํแหนง่ การปรบัเปล่ียนหมนุเวียนโยกยา้ย การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ 

การออกจากราชการศกึษาผลของการบรหิารทรพัยากรมนษุยท่ี์มีตอ่สภาพแวดลอ้มทางการเมืองเศรษฐกิจ  

และสงัคม 

 

2102316 การบริหารการพฒันา                                                        3 (3-0-6) 

Development   Administration  

ศกึษากระบวนการบรหิาร ศกึษาเปรียบเทียบการบรหิารการพฒันาของไทยกบัประเทศอ่ืนๆ และศกึษา

ถึงหลกัการและทฤษฎีการบริหารการพฒันาโดยเนน้การพฒันาระบบบรหิาร บทบาทของระบบบรหิารในการ

พฒันาประเทศรวมตลอดถึงความสมัพนัธแ์ละปัจจยัแวดลอ้มตา่งๆท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาทอ้งถ่ินของ

ประเทศ 

 

2102418 สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร ์                                        3 (3-0-6) 

Seminar  in  Public   Administration  

ศกึษารายกรณีทางดา้นรฐัประศาสนศาสตรโ์ดยเนน้สภาพปัญหาและการพฒันาภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  

นาํขอ้คน้พบมาปฏิบตักิารสมัมนา  ทัง้นีอ้ยูใ่นความควบคมุดแูลของอาจารยผ์ูส้อน 

 



2102419 วิธีวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์บือ้งตน้                              3 (3-0-6) 

Introduction to Public Administration Research Methodology 

ศกึษาเก่ียวกบัความหมายและประเภทของการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรก์ระบวนการวิจยัการ

ออกแบบการวิจยัการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปเพ่ือทาํการวิจยั การเขียนเคา้โครงการวิจยัการอ่านรายงานการวิจยั

การนาํผลการวิจยัไปใชฝึ้กปฏิบตักิารดาํเนินงานวิจยัทกุขัน้ตอน 

 

2102181 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักฎหมาย                                        3 (3-0-6) 

Principles  of  Jurisprudence 

ศกึษาความรูท้ั่วไปเก่ียวกบักฎหมาย ไดแ้ก่ ความหมาย ประเภท ความสาํคญั การจดัทาํ การใช ้การ

ยกเลิก การตีความ และกระบวนการยตุธิรรม ฯลฯ ศกึษากฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายอาญา และ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่และอาญา เฉพาะในสว่นท่ีเป็นความรูเ้บือ้งตน้ 
 

2102153 การเมืองการปกครองของไทย                                            3 (3-0-6) 

Thai  Politics  and  Government  

ศกึษาความรูพื้น้ฐานการเมืองและการปกครอง หนา้ท่ีของรฐั  ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัสงัคม 

ประชาชนกบับทบาททางการเมือง  พฤติกรรมทางการเมืองของไทย  วิเคราะหปั์ญหาและเปรียบเทียบ

แนวความคิดเก่ียวกบัการปกครองและการเมือง 
 

2102152 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ          3 (3-0-6) 

Introduction  to  International  Relations  

ศกึษาเก่ียวกบัพืน้ฐานของการเมืองระหวา่งประเทศ ธรรมชาต ิและโครงสรา้ง ของระบบการระหวา่ง

ประเทศ  ปัจจยัทางดา้นการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ตลอดจนอดุมการณท่ี์มีผลตอ่ พฤติกรรม

ของรฐั เครื่องมือท่ีใชใ้นการดาํเนินความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐั ตลอดจนพฒันาการความรว่มมือระหวา่งประเทศ

ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ระเบียบปฏิบตั ิกฎหมาย และสถาบนัระหวา่งประเทศอนัเป็นผลจากและตอ่ปัจจยั

ดงักลา่ว 

 

 

 

 
 



2102413 การบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม ่                                     3 (3-0-6) 

New  Public  Administration  

ประวตัิความเป็นมาของการบรหิารจดัการภาครฐัของไทยตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั ปัญหาท่ีระบบราชการ

ไทยประสบ  แนวทางการแกไ้ข  การปฏิรูประบบราชการไทย  โดยจะเนน้การจดัโครงสรา้ง การนาํแนวคดิ  

ทฤษฎีแบบใหมม่าใช ้ และการปรบัวฒันธรรมขององคก์ารภาครฐั  ใหเ้หมาะกบัยคุปัจจบุนั 

 
 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 กลุ่มที ่1 รัฐประศาสนศาสตร ์

 

2102315 การบริหารงานรฐัวิสาหกิจไทย                                           3 (3-0-6) 

Thai  Public  Enterprise  Administration  

ศกึษาหลกัการและนโยบายการจดัตัง้รฐัวิสาหกิจ วิวฒันาการของรฐัวิสาหกิจในประเทศไทย การจดั

รูปงาน วิธีการบรหิารโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการจดัการทั่วไป การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารการเงิน 

บทบาทของรฐับาลตอ่รฐัวิสาหกิจ ปัญหาตา่งๆ ในการดาํเนินงานของรฐัวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแกไ้ข 

 

2102320 การประเมินบคุคล                                                               3 (3-0-6) 

Personnel  Evaluation  

ศกึษาแนวคดิ  หลกัการในการประเมินบคุคลในองคก์าร  การประเมินกระบวนการเลือกสรร  บรรจ ุ 

แตง่ตัง้บคุคลเขา้ทาํงาน  การประเมินผลการปฏิบตังิาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใชเ้ทคนิค และ

เครื่องมือในการประเมินบคุคลท่ีมีความแมน่  ตรงและความเช่ือถือได ้

 

2102412 การบริหารงานตาํรวจไทย                                                     3 (3-0-6) 

Thai  Police  Administration   

ศกึษาถึงประวตัิความเป็นมา บทบาทและหนา้ท่ีของตาํรวจไทย หลกัการจดัระบบการบรหิารงาน

ตาํรวจ การวางแผนปฏิบตักิาร การประสานงานการควบคมุบงัคบับญัชา การฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ ์การ

เขา้ถึงประชาชนปัญหาและขอ้จาํกดัตา่งๆ ในการบริหารงานตาํรวจไทย ตลอดจนวิธีการแกไ้ขปัญหา 

 

 

 



2102314 เทคนิคการบรหิาร                                                                3 (3-0-6) 

Administrative  Technique  

  ศกึษาเทคนิคทางการบรหิารตา่งๆ เชน่ การปรบัปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะหเ์พ่ือใหก้ารทาํงานได้

มาตรฐาน การบรหิารงานโดยวตัถปุระสงค(์Management by Objiective ) กลุม่ควบคมุคณุภาพ  PERT,CMP 

เป็นตน้ รวมทัง้เทคนิคเชิงปริมาณบางอยา่งในฐานะท่ีเป็นเทคนิคการบรหิาร  

 

2102411 การวิเคราะหอ์งคก์ารและการวิเคราะหร์ะบบงาน                   3 (3-0-6) 

Organization  and  System  Analysis  

ศกึษามโนภาพการศกึษาวิเคราะหเ์ชิงระบบ  ความหมายและประเภทของระบบลกัษณะพืน้ฐาน  

สว่นประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย  สหวิทยาการในการศกึษาวิเคราะหเ์ชิงระบบ  ระเบียบวิธี การ

วิเคราะหเ์ชิงระบบ การศกึษาองคก์ารดว้ยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะหร์ะบบองคห์าร  การ

ออกแบบและวิเคราะหร์ะบบการบริหารปฏิบตักิาร  ปัญหาระบบการปฏิบตังิาน  หลกัการวิเคราะหแ์ละ

ออกแบบ  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร ์ การประยกุตเ์ครื่องมือเชิงปรมิาณ และเชิง

คณุภาพเพ่ือการวิเคราะห ์ การวิเคราะห ์ การวิเคราะหแ์ละพฒันาระบบคณุภาพชีวิตในองคก์าร 

 

2102319 การประเมินผลโครงการ                                                       3 (3-0-6) 

Program  Evaluation  

ศกึษาหลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือนกับริหาร  ศกึษาการ

กาํหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินผล  เทคนิคการประเมินผล  โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหวา่ง 

และหลงัการปฏิบตัติามแผนศกึษาบทบาทของสถาบนัตา่งๆ ในการประเมินผลโครงการพฒันาขององคก์ารใน

ทอ้งถ่ิน 
 

2102317 การวิเคราะหน์โยบาย                                                           3 (3-0-6) 

Policy  Analysis  

ศกึษาหลกัการและกระบวนการในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะหแ์บบตา่งๆ เชน่ 

การใชท้ฤษฎีระบบ  เทคนิคการวิเคราะหผ์ลกระทบทางสงัคม  การประยกุตเ์ทคนิคการวิเคราะหปั์ญหา  และ

ผลกระทบนโยบายสาธารณะท่ีสาํคญัๆ โดยเนน้การวิเคราะหน์โยบายท่ีสาํคญัของประเทศไทย 
 

 

 

 



2102414 ระบบสารสนเทศสาํหรบัการบรหิาร                                       3 (3-0-6) 

Management  Information  System  

ศกึษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหข์ัน้ตอนของงานในองคก์าร  ทัง้

การวางแผน  การปฏิบตังิาน  การติดตามควบคมุ และการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ  โดยบรูณาการใชร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจดัการองคก์ารภาครฐั  รฐัวิสาหกิจ  การปกครองสว่นทอ้งถ่ินและ

ภาคเอกชน 
 

2102417 การศกึษาเอกเทศ                                                                3 (3-0-6) 

Indepndent  Study  

ศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัญหาท่ีสาํคญัและน่าสนใจดา้นรฐัประศาสนศาสตรใ์นทอ้งถ่ิน  โดยเสนอ

โครงการ  ดาํเนินการศกึษาตามโครงการ  เขียนรายงานผลการศกึษาอยา่งมีระบบ  ทัง้นีใ้หอ้ยูภ่ายใตก้าร

ควบคมุและคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูส้อนประจาํกลุม่ 
 

2102313 รฐัประศาสนศาสตรเ์ปรียบเทียบ                                           3 (3-0-6) 

Comparative  Public  Administiation  

ศกึษาถึงระเบียบวิธี  ทฤษฎี และแบบเปรียบเทียบการบริหารรฐัวิสาหกิจประโยชนท่ี์จะพงึไดร้บั และ

จะไดศ้กึษาเปรียบเทียบระบบการบรหิารรฐัวิสาหกิจของประเทศไทยกบันานาประเทศ  ทัง้ท่ีกาํลงัพฒันาและท่ี

พฒันาแลว้ พิจารณาลกัษณะสาํคญั  และปัญหาของระบบการบรหิารของประเทศตา่งๆ อนัเป็นผลมาจาก

อิทธิพลทางการเมือง ระบบกฎหมาย วฒันธรรม และเศรษฐกิจเหลา่นีเ้ป็นตน้ 

 

2102416 การบริหารสิ่งแวดลอ้ม                                                         3 (3-0-6) 

Environmental  Administration  

ศกึษาความหมาย  แนวความคดิเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม  ปัญหาการใชป้ระโยชนแ์ละความเส่ือมโทรม

ของทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ในเมืองและชนบทปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม หลกัการบริหาร  การควบคมุ

ประเมินผลตลอดจนการบาํรุงรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้บทบาทของรฐั และองคก์รตา่งๆท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม 

  

2102211 ทฤษฎีองคก์าร                                                                   3 (3-0-6) 

Organization  Theory  

ศกึษาความหมาย วิธีการศกึษา ทฤษฎีและแนวความคดิตา่งๆท่ีเก่ียวกบัองคก์ารในแง่โครงสรา้ง

พฤตกิรรมองคก์ารกระบวนการ  สิ่งแวดลอ้ม  เปา้หมาย และการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงองคก์าร 



2102415 การบริหารเชิงกลยทุธ                                                          3 (3-0-6) 

Strategic  Management   

ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ เพ่ือนาํมาปรบัใชก้บัหนว่ยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ 

องคก์ารอิสระและองคก์ารสาธารณะตา่งๆโดยครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัการกาํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจของ

องคก์ารการวิเคราะหจ์ดุออ่นจดุแข็ง โอกาสและภาวะคกุคาม  การกาํหนดกลยทุธท่ีเหมาะสม การนาํกลยทุธ

ไปปฏิบตัิ และการประเมินผลกลยทุธ โดยมุง่ศกึษาเปรียบเทียบจากองคก์ารท่ีเป็นเลิศ  ทัง้ภาครฐัและเอกชน  

ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2102311 ภาษาองักฤษสาํหรบัวิชารฐัประศาสนศาสตร ์  1                 3 (3-0-6) 

Englisn  for Public  Administration 1   

ศกึษาใหเ้ขา้ใจโครงสรา้ง  ศพัทแ์ละสาํนวนภาษาองักฤษท่ีใชก้นัมาก ในสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ 

ตลอดจนฝึกหดัการใชศ้พัทแ์ละสาํนวนเหลา่นัน้ในการเขียนและการพดู 
 

2102312 ภาษาองักฤษสาํหรบัวิชารฐัประศาสนศาสตร ์  2                3 (3-0-6) 

Englisn  for Public  Administration 2   

ศกึษาแนวทางการอา่น  วิเคราะห ์ และตีความ งานเขียนทางรฐั-ประศาสนศาสตร ์ ฝึกหดัการเขียนยอ่

ความ  ตลอดจนการอภิปรายเป็นภาษาองักฤษ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรฐัประศาสนศาสตร ์

 

2102251 ทฤษฎีการเมือง                                                                3 (3-0-6) 

Political  Theory  

ศกึษาความคิด  ของนกัคดิทางการเมืองในเชิงปรชัญาและประวตัิศาสตร ์ โดยเนน้ท่ีนกัคิด และ 

แนวความคิดทางการเมืองในประวตัศิาสตร ์ความคิดทางการเมืองตะวนัตก  ทฤษฎีทางการเมืองของตะวนัตก

ท่ีสาํคญั  และมีผลตอ่การเมืองในทางปฏิบตัิ 

 

2102254 การเมืองไทย                                                                    3 (3-0-6) 

Thai  Politics   

ศกึษาทฤษฎีตา่งๆ  วา่ดว้ยการพฒันาทางการเมือง  ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย  บทบาทของ

ทหารและกลุม่ผลประโยชนอ่ื์นๆ  ท่ีมีตอ่การเมืองไทยอปุสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

ไทย  แนวทางการพฒันาทางการเมืองของประเทศไทย 
 



2102351 การปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ                                        3 (3-0-6) 

Comparatiove  Local  Government    

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งระบอบประชาธิปไตยกบัการปกครองทอ้งถ่ินการกระจายอาํนาจทาง

การเมืองและการบรหิาร  ศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสรา้งและการบรหิารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  รูปแบบ

ตา่งๆ ของตา่งประเทศกบัประเทศไทย  แนวนโยบายของรฐัท่ีมีตอ่การปกครองทอ้งถ่ิน  ความสมัพนัธร์ะหว่าง

รฐับาลกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงตลอดจนแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ิน

ไทยในอนาคต 

 

2102451 การบริหารจดัการความขดัแยง้สาธารณะ                     3 (3-0-6) 

Management  of  Public  Conflict    

ศกึษากระบวนการทางการเมืองและสงัคมของความขดัแยง้สาธารณะการก่อตวัของการขดัแยง้  บรบิท

ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรมท่ีกระทบตอ่ความขดัแยง้  การตอ่รองสาธารณะ และแนวคิดเก่ียวกบั

การจดัการความขดัแยง้ 

 

2102253 พรรคการเมืองและกลุม่ผลประโยชน ์                                 3 (3-0-6) 

Political  Parties  and  Interest  Groups   

ศกึษาแนวคดิและแนววิเคราะหเ์รื่อง  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชนแ์ละการเลือกตัง้  รวมทัง้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนัทางการเมืองดงักลา่วและความสมัพนัธก์บัสถาบนัและกระบวนการทางการเมือง

ท่ีสาํคญัอ่ืนๆโดยการนาํขอบเขตและลกัษณะของการศกึษาดงักล่าวของตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศ

ประชาธิปไตยตะวนัตก มาประยกุตใ์นเชิงเปรียบเทียบกบัสถาบนัดงักลา่วของไทยดว้ย 

 
 

2102255 เศรษฐกิจการเมืองของไทย                                                3 (3-0-6) 

Politico – Economic  of  Thailand  

ศกึษาลกัษณะและโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยโดยมุง่ปพืูน้ฐานความเขา้ใจ

ตอ่ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นสาํคญัศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง  รวมทัง้คาํนงึถึงพืน้ฐานทางประวตัิศาสตร ์ วฒันธรรมและระบบความคดิ ความเช่ือถือดว้ย ตลอดจน

ศกึษากระบวนการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไทยนบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ดงักลา่วท่ีมีตอ่การเมืองดว้ย 



2102257 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ                                     3 (3-0-6) 

Companative  Government  and  Politics     

ศกึษาถึงแนวคดิและวิธีการตา่ง ๆ ในการศกึษาเก่ียวกบัการปกครองเปรียบเทียบโดยมีการทาํ

กรณีศกึษาเปรียบเทียบของประเทศตา่ง ๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศ ท่ีมีลกัษณะการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย แบบคอมมิวนิสต ์และประเทศในโลกท่ี3 มาศกึษาในรายละเอียดเก่ียวกบัพฤตกิรรมทาง

การเมือง โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และหนา้ท่ีของระบบการเมืองเหลา่นัน้ในประเดน็สาํคญั 

 

2102256 รฐัและสงัคม                                                                   3 (3-0-6) 

State  and  Society    

พฒันาการ และแนว อภิปราย ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัและสงัคม รูปแบบปัญหาและการเปล่ียนแปลง

บทบาทของรฐัในสงัคม ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัและสงัคมโลก  ปัญหาและแนวโนม้ของรฐัและสงัคมในยคุ

โลกาภิวตัน ์

 

2102352 การเมืองการปกครองของสหรฐัอเมรกิา                              3 (3-0-6) 

Politics and Government  of  the United  states  of  America    

ศกึษาความเป็นมาทางรฐัธรรมนญู และกฎหมายของการเมืองสหรฐัอเมรกิา ปัจจยัทางประวตัิศาสตร ์

สงัคมและอดุมการณ ์ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและลกัษณะทางภมูิศาสตร ์วิเคราะหส์ถาบนัพืน้ฐานการ

ปกครองของสหรฐัอเมรกิาและบรรดาแหลง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานของรฐับาล  บทบาทของ

ประธานาธิบดี ความสมัพนัธร์ะหวา่งสหพนัธก์บัมลรฐั ระบบพรรคการเมืองและการดาํเนินงานของรฐัสภาและ

ศาล 

 

2102353 การเมืองการปกครองของ สาธารณรฐัประชาชนจีน             3 (3-0-6) 

Politics and  Government of the people,s Aepublic of China   

ศกึษาระบบการเมืองของสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยเนน้ถึงปัญหาโครงสรา้งทางสงัคม วฒันธรรม 

สถาบนัทางการเมือง ตลอดจนการพฒันาการเมือง ของสงัคมจีนตัง้แตส่มยัโบราณในยคุราชวงศต์า่ง ๆ สมยั

พรรคก๊กมินตั๋ง จนถึงสมยัคอมมิวนิสตใ์นปัจจบุนั รวมถึงการศกึษาปัญหาการปฏิวตัใินสงัคมของสาธารณรฐั

ประชาชนจีน ตามอดุมการณข์องพรรคคอมมิวนิสต ์และ การพฒันาประเทศตามแนวนโยบายใหม ่ๆ ใน

ปัจจบุนั 

 



2102258 การเมืองระหว่างประเทศ                                                  3 (3-0-6) 

International  Politics     

ศกึษาเก่ียวกบัเหตกุารณท่ี์สาํคญั ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นโลก โดยเนน้การศกึษาถึง

ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจในวงการเมืองระหวา่งประเทศ โดยเริ่มทาํการศกึษาตัง้แตส่มยัหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงสมยัปัจจบุนั เชน่ สงครามเย็น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ความขดัแยง้

ระหวา่งสาธารณรฐัจีนกบัสหพนัธรฐัโซเวียต ปัญหาการลดกาํลงัอาวธุ การผอ่นคลายความตงึเครียด ความ

ขดัแยง้ในภมูิภาคตะวนัออกกลาง การสิน้สดุสงครามเย็น และ ความเปล่ียนแปลงในดา้นตา่ง ๆ ของภมูิภาค

ตา่ง ๆ เป็นตน้ 

 

2102452 สมัมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย                      3 (3-0-6) 

Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand  

ศกึษาเชิงสมัมนาวิเคราะห ์ เปรียบเทียบพฤตกิรรมทางการเมือง กรรมวิธีทางการเมืองการปกครองท่ี

เก่ียวกบัความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองละสงัคม ทัง้นี ้โดยเนน้ในแง่ทฤษฎีพรอ้มดว้ยการ

หยิบยกตวัอย่างของประเทศไทย และ ประเทศตา่ง ๆ ตามสมควร 

 

กลุ่มที ่3   กฎหมาย 

2102282 กฎหมายแพง่และพาณิชย ์                                                3 (3-0-6) 

Civil  Laws     

ศกึษาหลกักฎหมายแพง่  สารบญัญตัเิก่ียวกบักฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบคุคล นิตกิรรม 

สญัญา หนี ้ครอบครวัมรดก 

 

2102482 กฎหมายเก่ียวกบัการบรหิารราชการไทย 1                          3 (3-0-6) 

Law  of  Administration  of  State  Affaira 1    

 

ศกึษาในเรื่องหลกัสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดนิ กฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ เก่ียวกบั

การบริหารราชการแผน่ดนิของไทย 

 

 

 



2102283 กฎหมายอาญา  1 : ภาคทั่วไป                                          3 (3-0-6) 

Criminal  Law  1 : General  Principles   

ศกึษาหลกัทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตัง้แตม่าตรา 11-106 และ

ภาค 3 ลหโุทษมาตรา 367 – 398 

 

2102284 กฎหมายอาญา  2 : ภาคความผิด                                      3 (3-0-6) 

Criminal  Law 2: Offences   

วิชาบงัคบัก่อน  : 2562305  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 

ศกึษาหลกัทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตัง้แตม่าตรา 107-366 

 

2102281 แรงงานสมัพนัธ ์                                                               3 (3-0-6) 

Labour  Relations     

ศกึษาระหวา่งลกูจา้งกบัฝ่ายบรหิาร ประวตัแิละวิวฒันาการของสหภาพแรงงานทัง้ในและตา่งประเทศ 

ปัญหาแรงงานสมัพนัธ ์สภาพขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง กระบวนการเจรจาตอ่รอง การนดัหยดุงาน 

นโยบายแรงงานและภาวะการทาํงาน  กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2102285 กฎหมายลกัษณะพยาน                                                    3 (3-0-6) 

Law  of  Evidence   

ศกึษาลกัษณะและกฎเกณฑก์ารสืบพยานหลกัฐานของศาล ทัง้คดีแพง่และคดีอาญา หลกัในการรบั

ฟัง และไมร่บัฟังพยานหลกัฐาน หลกัเก่ียวกบัพยานความเห็นขอ้ท่ีศาลรูเ้อง  ขอ้สนันิษฐาน  หนา้ท่ีนาํสืบตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ภาค 1 ลกัษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 

5 

 

2102382 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่                                         3 (3-0-6) 

Law  of  Civil  Procedures  

ศกึษาหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่วา่ดว้ยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชัน้ตน้ ศาลอทุธรณแ์ละ

ศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ภาค 1-2-3 

 

 



2102383 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                       3 (3-0-6) 

Criminal  Procedure    

ศกึษาหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา่ดว้ยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชัน้ตน้ ศาลอทุธรณ์

และศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

2102483  สมัมนาทางดา้นกฎหมายไทย                                           3 (3-0-6) 

Scminan  in  Thai  Law  

สมัมนาในปัญหาสาํคญัๆ ตา่ง ๆ เก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชา กฎหมาย แพง่ และ

กฎหมายอาญา ท่ีไดศ้กึษามาแลว้เพ่ือทบทวน  และเพิ่มเตมิความชาํนาญในทางปฏิบตัิ 

 

กลุ่มที ่4 วิทยาการจัดการ 

3562304 การวางแผนและการบรหิารโครงการ                                  3 (3-0-6) 

Planning  and  Project  Management  

ลกัษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน  ขอ้ดีและ

ขอ้จาํกดัของการวางแผน บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนลกัษณะของแผนท่ีดี  การวางแผนภายใตภ้าวการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลง การวิเคราะหภ์าพแวดลอ้มท่ีสง่ผลกระทบตอ่งานการวางแผนปฏิบตังิาน การจดัทาํโครงการ

เทคนิคการวางแผนปฏิบตังิานและการเลือกใช ้ การประเมินผลโครงการ 

 

3562306 พฤตกิรรมองคก์าร                                                            3 (3-0-6) 

Organization  Behavior   

   ศกึษาถึงพฤติกรรมมนษุยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุม่ซึ่งมีผลกระทบตอ่การบรหิาร  

ตลอดจนอิทธิพลตา่งๆ อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  ศกึษาถึงการใชพ้ลงังานของกลุม่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่

องคก์าร การสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บับคุคลในองคก์ารถึงการพฒันาพฤตกิรรมของมนษุยใ์นองคก์าร 

 

3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน                               3 (3-0-6) 

Effciency  Development   

ความหมาย ขอบเขต ปรชัญา และอดุมการณใ์นการพฒันาตนเอง บคุลิกภาพและการสาํรวจ

บคุลิกภาพ  การปรบัแตง่บคุลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น  ความตอ้งการของมนษุย ์คา่นิยม การสาํรวจ และ

แลกเปล่ียนคา่นิยม คา่นิยมท่ีสมัพนัธก์บัการทาํงานวฒันธรรมในการทาํงาน การตัง้เปา้ประสงคข์องชีวิตและ



การทาํงาน การสาํรวจความรูส้กึ ปัญหา อปุสรรคและวิธีการพิชิตอปุสรรคในการทาํงาน การสรา้งความเช่ือมั่น

ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

3563102 การบริหารงานพสัด ุ                                                         3 (3-0-6) 

Management  for  Purchase  and  Maintenance   

ศกึษาถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของการบริหารงานพสัด ุการปฏิบตังิานพสัด ุการจดัหา การ

กาํหนดคณุสมบตัเิฉพาะของครุภณัฑ ์ การเก็บรกัษาพสัดกุารทาํบญัชีคมุพสัด ุ ระเบียบและการปฏิบตัิการงาน

พสัดขุองราชการ ปัญหาในการบรหิารงานพสัดแุละแนวทางแกไ้ข 

 
 

3563402 การบริหารคา่จา้งและเงินเดือน                                          3 (3-0-6) 

Wage  and  Salary  Management   

ศกึษาถึงวิธีจา่ยคา่ตอบแทน  การกาํหนดนโยบาย โครงสรา้งและวิธีการจา่ยคา่ตอบแทน หลกัการจา่ย

คา่ตอบแทนในทศันะของนกับรหิารโครงสรา้งและรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนในองคก์าร  และพนกังาน

ประเภทตา่งๆการวิเคราะหค์า่ตอบแทน คา่จา้งเงินเดือนในองคก์ารธุรกิจใหเ้กิดความเป็นธรรมและความพงึ

พอใจ 
 

3563404 การพฒันาบคุคลและการฝึกอบรม                                     3 (3-0-6) 

Personnel  Development  and  Training   

วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 3562402 การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ศกึษาบทบาท หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีบรหิารงานบคุคลโดยเฉพาะดา้นการพฒันาและการฝึกอบรม  ความจาํเป็นในการ

พฒันาและฝึกอบรมการวางแผนและพฒันาการฝึกอบรม  บรรทดัฐานของกลุม่ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การทาํงาน

และการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐาน  การตัง้วตัถปุระสงคใ์นการฝึกอบรม การจดัโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคการ

ฝึกอบรมแบบตา่งๆการประเมินผลการพฒันาบคุคลและการฝึกอบรมปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 
 

3563407 การวิเคราะหแ์ละประเมินโครงการ                                    3 (3-0-6) 

Project  Analysis  and  Appraisal   

ศกึษาโครงสรา้งและการวางแผน แนวความคดิพืน้ฐานของการเคราะหโ์ครงการเกณฑก์ารตดัสินใจ

ตา่งๆเพ่ือการลงทนุ การวิเคราะหค์า่ใชจ้า่ยของโครงการ การวิเคราะหผ์ลตอบแทนโครงการ  การวิเคราะห์

การเงินของโครงการ  การวิเคราะหโ์ครงการภายใตภ้าวะความเส่ียง 

 
 



3561101 องคก์ารและการจดัการ                                                    3 (3-0-6) 

Organization  and  Management   

ลกัษณะโครงสรา้งขององคก์ารธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละแนวความคิด

ในการจดัตัง้องคก์ารธุรกิจ ลกัษณะประเภทของธุรกิจ ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลกัการบรหิาร

และหนา้ท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารทกุๆดา้น ในแง่การวางแผนการจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ การจงูใจ

คนทาํงาน การควบคมุปฏิบตัติา่งๆ ใหบ้รรลเุปา้หมาย และนโยบายท่ีตัง้ไว ้

 

3591105 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป                                                          3 (3-0-6) 

General  Eeonomics   

ศกึษาสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมในชีวิตประจาํวนัเพ่ือประกอบธุรกิจ การจดัหาและใชท้รพัยากร

การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบนัการเงิน การภาษีอากร การคา้ การลงทนุ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการ

แกไ้ขปัญหา 

 

3561204 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ                          3 (3-0-6) 

Introduction  to  Business  Operation   

ศกึษาถึงลกัษณะพืน้ฐานของธุรกิจประเภทตา่งๆ และองคป์ระกอบท่ีใช ้ในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ 

การจดัการ การบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารบคุคลการบริหารสาํนกังาน ซึ่งครอบคลมุถึงเอกสารทาง

ธุรกิจประเภทตา่งๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศกึษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจตลอดจน

จรรยาบรรณของธุรกิจ 

 

3511301 การบริหารงานสาํนกังาน                                                  3 (3-0-6) 

Office  Management   

ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจในการดาํเนินงานของสาํนกังาน  บทบาทของการจดัสาํนกังาน  งานสาร

บรรณ งานพสัด ุการวางแผนผงั และระเบียบวิธีปฏิบตัขิองงานสาํนกังาน การจดัสถานท่ีทาํงาน การอาํนวยการ 

พนกังานการควบคมุงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



3562303 มนษุยสมัพนัธใ์นองคก์าร                                                  3 (3-0-6) 

Human  Relations  in  Organization  

การศกึษาลกัษณะ แนวความคดิ ขอบเจตและปัจจยัอนัเป็นพืน้ฐานของความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล 

คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งการประสานงาน หลกัศาสนาท่ี

ชว่ยสง่เสรมิมนษุยสมัพนัธ ์

 

2.2.4  กลุม่ปฏิบตัิและการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ     5 หนว่ยกิต 

 

2102420 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพรฐัประศาสนศาสตร ์3                5 (450 ) 

Field  Experience  in Pubic  Administration 3   

 ฝึกงานทางดา้นรฐัประศาสนศาสตรใ์นองคก์ารภาครฐั  รฐัวิสาหกิจและเอกชน โดยเนน้การรวบรวมขอ้มลู การ

วิเคราะหก์ารบรหิารในองคก์าร ตลอดจนการวางโครงการในการแกไ้ขปัญหา การบรหิารในองคก์าร และการ

รว่มกิจกรรมทางการบรหิารในองคก์าร อาทิ  การประชมุ การฝึกอบรม การสรา้งทีม การประเมินผล ฯลฯ 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา โดยไมซ่ ํา้กบั

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไมเ่ป็นรายวิชาท่ีกาํหนดใหเ้รียนโดยไมน่บัหนว่ยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเรจ็

หลกัสตูรของโปรแกรมวิชานี ้
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