
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำรรัฐกจิ 
   
925-100  กฎหมำยเบือ้งต้นและ  3(3-0-6)

กฎหมำยรัฐธรรมนูญไทย  
Introduction to Law and Thai Constitutional  
Law    
ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของ

กฎหมาย กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน การใชก้ฎหมายกบั
สังคม ล าดับศักด์ิของกฎหมาย พัฒนาการ ความหมายและ
ประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท ารัฐธรรมนูญ อ านาจ
อธิปไตย กระบวนการทางนิติบญัญติั สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ี
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขดักับ
รัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกบัรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ 

Definition; characteristics and types of law; law 
enforcement; law in order of priority; development,  meaning, 
types, and process in constitution making; sovereignty; 
legislative process; constitutional rights, freedom, and duties 
of people; control of constitution conformity; comparison of 
Thai constitution with foreign countries 
 
925-110 รัฐศำสตร์เบือ้งต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษา
รัฐศาสตร์ แนวคิดหลกัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ  ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง ระบบการเมือง 
การเมืองเปรียบเทียบ      รัฐและระบบราชการ อ านาจหน้าท่ี
ของรัฐ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้  

Definitions;  history and scope of political science; 
main concepts of political science; doctrine and political 
ideology; political system; political comparative; state and 
bureaucracy; state authority; international relations 
 
 
 

925-120 เศรษฐศำสตร์ส ำหรับกำรจดักำร 3(3-0-6)
 ภำครัฐ 

Economics for Public Management 
หลักการและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์จุลภาค

และมหภาคส าหรับการจัดการภาครัฐ  หลักอุปสงค ์
อุปทานและการก าหนดราคาตลาด การแทรกแซงกลไก
ตลาดโดยนโยบายรัฐบาล การแข่งขนัสมบูรณ์ การมีอ านาจ
ผกูขาด สินคา้สาธารณะ  ผลกระทบภายนอก ตลาดการเงิน 
เศรษฐกิจดิจิตัล ทักษะการใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในการ
บริหาร บัญชีบริหาร รายรับ งบประมาณและรายจ่าย
องคก์ารของรัฐ ความรู้เบ้ืองตน้ทางตลาดเงินและตลาดทุน  

Principles and theories of microeconomics and 
macroeconomics for public management; demand, supply 
and market pricing, market intervention by government 
policy; perfect competition, monopoly power, public 
goods, externalities; financial market; digital economy; 
skills for used economy numeric for administration; 
managerial accounting, income, budget of public 
organization; introduction to money and capital market   

 
925-130   หลกัรัฐประศำสนศำสตร์   3(3-0-6) 

Principles of Public Administration 
ความหมาย พฒันาการ แนวความคิด ขอบข่าย 

ทฤษฎี และความสัมพนัธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์กบั
ประเด็นทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารงานคลงัสาธารณะ 
องคก์ารและการจดัการ 

Definitions; development; concepts; scopes;  
theories and relationship of public administration to 
public administration issues; public policy; human 
resource management; public finance administration; 
organization and management 
 
 



925-202  กฎหมำยอำญำ    3(3-0-6) 
  Criminal Law 
  หลกัทั่วไปในกฎหมายอาญา การใชก้ฎหมายอาญา 
ความรับผิดในทางอาญา หลักกฎหมายเก่ียวกับความผิด
ลกัษณะต่างๆ และหลกักฎหมายท่ีใชแ้ก่ความผิดลหุโทษ 

General principles on criminal law; application of 
criminal law; criminal liability; legal principles pertaining to 
specific offences and petty offences 
 
925-211 กำรเมอืงกำรปกครองไทย   3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
 ชีวิตการเมืองของมนุษย ์ชุมชนทางการเมือง รัฐบาล 
รูปแบบการปกครอง รูปแบบรัฐ ความหมาย เง่ือนไข การเมือง
การปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยท่ีเสรี 
ประชาธิปไตยท่ีไม่เสรี สถาบนัและกระบวนการทางการเมือง 
พฒันาการประชาธิปไตยของไทย วกิฤตการเมือง  การปกครอง
ไทย  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แนวทาง
พฒันาการเมืองการปกครองไทย 

Political life of human; political community; 
government; types of government; types of state; definitions, 
conditions, politics and government in the democracy system; 
liberal democracy; illiberal democracy; Thai political 
institutions and processes; development Thai democracy; Thai 
political crisis; analysis, compare,  synthesis, creative, the 
ways to develop Thai politics and government 
 
925-212 กำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 3(3-0-6) 

และกำรจดัองค์กำรของรัฐ  
Administrative Organization and Public 
Organization Management  
หลักการการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

หลักการรวมอ านาจ หลักการแบ่งอ านาจ หลักการกระจาย
อ านาจ หลกัท่ีใชใ้นการจดัระเบียบบริหารราชการของประเทศ
ไทย บทกฎหมายท่ีจดัระเบียบบริหารราชการของประเทศไทย 
การจัดองค์การของรัฐเด่ียวและท่ีไม่ใช่รัฐเด่ียว การบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน หลกัการจัด
ระเบียบบริหารราชการในปัจจุบนั การจดัองคก์ารของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ ประเภทองคก์ารของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐแบบใหม่ กิจการเพ่ือ
สงัคมขององคก์ารของรัฐ 

Principle of administrative organization on the 
state; centralization; concentration; decentralization;  
principle of Thai administrative organization; 
administrative organization act; unitary and non-unitary 
state of administrative organization; organization 
management on central level; regional level and local 
level; the present on administrative organization; 
organization management base on constitutional; type of 
organization management, government unit, state 
enterprise,  other or new government unit; social 
enterprise  
 
925-213   เศรษฐกจิกำรเมอืง   3(3-0-6) 

Political Economy 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง 

ความหมาย แนวทางการศึกษาเศรษฐกิจการเมือง แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัรัฐดา้นเศรษฐกิจ ระบบ
เศรษฐกิจ พฒันาการเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทย 
ปัญหา เ ศ รษฐ กิ จก าร เ มื อง  ทุ น นิ ยม  ประชา นิ ยม                          
รัฐสวสัดิการ เศรษฐกิจการเมืองและระบบโลก 

Relation of economy and politics; definitions; 
approach in political economy; concept based on 
economic; economy on state theories; economic system;  
development of Thai political economic; problems on 
political economy; capitalism; populism; state welfare; 
political economy and global economy system  

 
925-214 ประชำสังคมและกำรมส่ีวนร่วม 3(3-0-6)

ทำงกำรเมอืง    
Civil Society and Political Participation 
แนวคิดทฤษฎีและพฒันาการของกระบวนภาค

ประชาสังคม กระบวนการภาคประชาชน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการสร้างพลงัความเขม้แข็งทางการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีพลงัในการเปล่ียนแปลงต่อระบบ
การเมือง กระบวนการทางความสัมพนัธ์เชิงอ านาจใน
สงัคมของภาคประชาชน  



Concepts, theories and development of civil society 
process; civil participation and process in political; and the 
formation of political power; influence of a particular group 
on changing for political systems; processes of power 
relations civil society 

 
925-217 องค์กำรสำธำรณะและระบบรำชกำรไทย  3(3-0-6) 
 Public Organization and Thai Bureaucracy 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 925-212 กำรจัดระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดนิและกำรจดัองค์กำรของรัฐ  

ความหมาย ความส าคญั  แนวคิดและทฤษฎีองค์การ
สาธารณะ  พัฒนาการ รูปแบบ โครงสร้าง ขององค์การ
สาธารณะ บทบาทและความรับผิดชอบขององคก์ารสาธารณะ
ท่ีมีต่อการบริหารงานราชการ และการพัฒนาทางสังคม 
จริยธรรมในองค์การสาธารณะ ปรัชญา ทฤษฎี และ
แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารราชการไทย วิวฒันาการระบบ
บริหารราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร
ทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ี
มีต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการของไทย 
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การปฏิรูป
ระบบราชการ แนวโนม้ของการบริหารราชการในอนาคต  

Prerequisite : 925-212 Administrative 
Organization and Public Organization Management  

Definitions; importance; concepts of public 
organizations; development, types, structure and distinction of 
public organizations; roles and responsibilities of public 
organizations on management; and social development, ethics 
in public organizations; philosophy, theories and concepts of 
Thai bureaucracy; development of Thai bureaucracy 
management; characteristics and relationships in Thai 
bureaucracy organizations; influences of economy social and 
political systems on Thai bureaucracy; Thai bureaucracy 
problems; integrated bureaucratic system; bureaucracy reform 
and trends in bureaucracy management 
 
 
 
 
 

925-221 กำรจดักำรรัฐกจิส ำหรับศตวรรตที ่21  3(3-0-6) 
Public Management for the 21st Century  
พ้ืนฐานความสัมพนัธ์ของการจัดการรัฐกิจกับ

บริบทโลกในศตวรรษท่ี 21 โครงสร้างของระบบโลกท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการรัฐกิจ ปัจจัยทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม เทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสาร 
สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม การด าเนินความสัมพันธ์
ทางดา้นการจดัการรัฐกิจ พฒันาการความร่วมมือระหวา่ง
รัฐในประเด็นทางดา้นการจดัการรัฐกิจในรูปแบบต่างๆ 

The relationship of public management in the 
21st Century global context; the structure of the world 
system relating to public management; political factors, 
economic factors, social and cultural factors, 
communication technology factors; environmental 
situation; relationship of public management; 
development cooperation between states on issues of 
public management in various patterns 

 
925-222 กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ  3(3-0-6) 
 Public Service Management   

ความหมาย ความส าคญั แนวคิด และหลกัการ
บริการสาธารณะ ลกัษณะ ประเภทบริการสาธารณะ การ
บริการสาธารณะแนวใหม่ การจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เกณฑ์ในการ
แบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
ข้อพิจารณาเ ก่ียวกับการจัดองค์กรเ พ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะ การแข่งขนักนัเพ่ือจดัท าบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าบริการสาธารณะ  

Definitions, importance, ideology and concepts 
of public services; characteristics; types of public 
services; new public service; management and process 
activity of government for public interest; criteria in 
separate public services on nation sector and local sector; 
criterion of organization administration to management 
public services; contestability;  the problems in public 
services  

 
 
 



925-225   เทคนิคและเคร่ืองมอื  3(3-0-6) 
กำรบริหำรงำนภำครัฐ 

      Technique and Tools on Public Administration 
 แนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการบริหารงานภาครัฐ     การพฒันาระบบราชการ 
การบริหารโดยการจดัระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการใช้
บริการร่วมกัน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ การตลาดภาครัฐ 
การเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบติังานภาครัฐ กรณีศึกษานวตักรรม
ทางการจัดการแบบใหม่  การสร้างมูลค่าเ พ่ิมในทางการ
บริหารงานภาครัฐ 

Concepts of new public management; technique and 
tools on public administration; development of bureaucratic 
system; electronic management system;  type for shared 
services; one stop service; marketing management for public 
sector; productivity in public sector performance; case study 
of management innovation;  value added in public sector 
administration  

 
925-231 นโยบำยสำธำรณะ   3(3-0-6) 
 Public Policy  

แนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การก่อตวัและการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั
โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย  การ
เ ช่ือมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน 
กระบวนการวางแผน  การประเมินผล แผนและนโยบาย 
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะและแผนงานของรัฐบาลไทย  

Concepts of public policy; public policy 
formulation; public policy implementation focusing on studies 
in Thai public policy process; linkage between public policy 
and planning; planning process; plan and policy evaluation;  
impacts of public policy and operation plans on Thai 
government  

 
 
 
 
 
 
 

925-250  กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 3(3-0-6) 
Human Resource in Public Management  
หลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ประเภทของบุคลากรภาครัฐ 
พฒันาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ กลยุทธ์การ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์บทบาทและหน้าท่ีหลกัของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน 
การสรรหาและการคัด เ ลือกก าลังคน การบ ริหาร
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การประเมินบุคคลและการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน การพฒันาศักยภาพทรัพยากร
บุคคล จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ กรณีศึกษาประเภทของบุคลากรภาครัฐ 

Principle; theory and philosophy of human 
resource management in public sector; type of human 
resources in public sector; development of human 
resources administration in public sector; human 
resources management strategic; role and function of 
human resources department; job analysis; workforce 
plan; recruitment and selection; compensation and 
welfare management; personal assessment and job 
performance administration and evaluation; human 
resource development; ethical of human resources 
management in public sector; cases study of type of 
human resources in public sector 
 
925-219  ประชำคมอำเซียน    3(3-0-6) 

ASEAN Community  
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของกลุ่มประเทศ

อาเซียน และบทบาทของอาเซียนในการสร้างความ
แขง็แกร่งและสนัติภาพของภูมิภาค 

Economy; and socio-cultural communities of 
ASEAN; roles of ASEAN in strengthening and bringing 
peace of the region  
 
 
 
 
 
 



925-260 องค์กำรสมยัใหม่   3(3-0-6)  
Modern Organization  
แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับองค์การและการ

จดัการสมยัใหม่ ประเภท ลกัษณะ โครงสร้างองคก์าร ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อโครงสร้างองค์การ แนวคิดเก่ียวกับองค์การสมัยใหม่ 
วฒันธรรมองค์การ นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงองค์การ 
พฤติกรรมขององค์การ ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผูน้ า พฤติกรรม
กลุ่ม และการเมืองในองคก์าร แนวโนม้ของการบริหารและการ
จดัการ กรณีศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

Concepts and theories relating to organization and 
modern management; types of organizational structures; 
factors affecting on organizational structure; concepts of 
modern organization; organizational culture; innovation and 
organizational changes; organizational behavior; motivation 
theory; leadership; group behavior; and politics in 
organizations; trends of administration and management; case 
studies on public sector 

 
925-303  กฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ 3(3-0-6)   
  Law of Criminal Procedure 
  หลกัทั่วไปในการด าเนินคดีอาญา อ านาจพนักงาน
สอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ 
อุทธรณ์และฎีกา 

General principles on litigating criminal cases; 
power of inquiry officials and competency of courts; 
prosecution of criminal cases; procedures in court of first 
instance;  appealing and revision 

 
925-304 สิทธิมนุษยชน    3(3-0-6) 
  Human Rights   
  ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายไทย 
  Meaning and philosophy of  human rights; 
protection of  human rights in the united nations;  protection 
of  human rights in regional and domestic law 
 
 

925-315  กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government Administration 

หลกัการและแนวคิดในการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน วิวฒันาการการปกครองท้องถ่ิน รูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย ดา้นโครงสร้าง อ านาจ
หน้าท่ี  และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจยัท่ีส่งเสริม      การพฒันาการบริหารงาน
ในท้องถ่ิน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนต่อการบริหารงานของทอ้งถ่ิน และแนวโน้มการ
ปกครองทอ้งถ่ินไทย 

Principles and concepts of local government 
administration; development of local government; types 
of Thai local administrative organization, structure, 
authority and management; relation of the government 
and local administrative organizations; factors to promote 
the local administrative development; problems, obstacle 
and improving the local administration system; 
participation of people in communities for local 
administration; and trend of Thai local government 

 
925-316 กำรเมอืงกำรปกครองของ  3(3-0-6) 

กลุ่มประเทศอำเซียน 
ASEAN Politics and Government 
พฒันาการทางการเมืองการปกครอง โครงสร้าง

และระบบการเมืองการปกครองของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เปรียบเทียบระบบการเมือง และสถานการณ์
ทางการเมืองท่ีส าคญัในปัจจุบัน ตลอดจนการวิเคราะห์
สาเหตุ และเสนอแนวทางแกไ้ข 

Development of politics and government; 
structure as well as political and government system of 
ASEAN; compare politics system; and current political 
situations; analysis and suggestion 
 
 
 
 



925-318  ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6)
เบือ้งต้น 
Introduction to International Relations 

 ศึกษาเก่ียวกบัพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ผูเ้ล่นใน
เวทีต่างประเทศปัจจัยทางดา้นการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเ นิน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ และพฒันาการความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในรูปแบบต่างๆ สาเหตุและแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้
ระหวา่งประเทศ 
  Study of basic international relations; 
nature and structure of international system; actors in 
international stage, factors of political, military, economic, 
social, culture, tools to manage state interrelation; and 
development of international collaboration in any type of 
pattern; causes and ways to get rid of international conflict 

 
925-323   กำรจดักำรทุนชุมชน  3(3-0-6) 
 Community Capital Management 

ความหมาย ทุนท่ีเป็นตวัเงิน และทุนท่ีไม่ใช้ตวัเงิน 
กระบวนการจดัการทุนชุมชน แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ
ชุมชน และพฒันาการของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะ ประเภท 
กระบวนการ การจัดการตลาด การจัดการผลิต การส่งเสริม
การตลาด กลยทุธ์การพฒันา ความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษาการจดัการวสิาหกิจชุมชน  

Definitions; financial capital and non-financial; 
process of management to community capital; definitions, 
concepts, sufficiency economy, community business; and 
development of community enterprise; characteristics; types; 
processes; marketing management; production management; 
marketing campaign; strategies for developing strength of 
community enterprise; a case study for management of 
community enterprise 

 
 
 
 
 
 

925-332   สถิตกิำรวจิยัส ำหรับ  3(3-0-6) 
 รัฐประศำสนศำสตร์ 
    Statistics for Research of Public 
Administration 

ระเบียบวิธีการเชิงสถิติท่ีใช้กับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถิติเชิงอนุมานท่ีเก่ียวกบัตวัแปรหลาย
ตวั ศึกษากรณีวิจยัโดยใชเ้ทคนิคสถิติเชิงอนุมาน และการ
ประยกุตใ์ชง้านบริหาร    เชิงรัฐประศาสนศาสตร์ 

Statistical methods used in public 
administration research; statistical inference related to 
multivariate; research inquiring by mean of statistical 
inference technique; and statistical applications in public 
administration 

 
925-333 ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับ  3(3-0-6)

รัฐประศำสนศำสตร์ 
Research Methodology for Public 
Administration 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 925-332  สถิตกิำรวิจัย

ส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
แนวคิดและความส าคญัของการวจิยั ระเบียบวจิยั

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การก าหนดประเด็นปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม  กา รออกแบบการวิ จั ย  ก า ร
ตั้งสมมติฐาน เคร่ืองมือการวิจยั การสุ่มตวัอย่าง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผล การ
รายงานและน าเสนอผลการวจิยั 

Prerequisite : 925-332 Statistics for Research 
of Public Administration 

Concepts and research importance; research 
methodology for public administration; identifying state 
problem; literature review; research design; hypothesis 
formation; research tools; sampling; data collecting; data 
analyzing and decision; reporting results and research 
presentation 

 
 
 
 
 



925-334 บริหำรกำรคลงัสำธำรณะ   3(3-0-6) 
Public Finance Administration 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ บทบาทของ

รัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริหารนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง รายรับของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ รายจ่ายของ
รัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลังท้อง ถ่ิน ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 

Introduction to public finance; government roles in 
economic system; monetary and fiscal policy administration; 
government income; government budget; strategic 
performance based budgeting; expenditure; public debt; local 
fiscal; problems and solutions of Thai finance and fiscal 

 
925-335 เตรียมฝึกประสบกำรณ์ทำง  1(1-0-3) 
 รัฐประศำสนศำสตร์  

Preparation for Field  Experience in Public 
Administration 
เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนการฝึกงานและ

ฝึกสหกิจศึกษา ดา้นความเขา้ใจ ลกัษณะและรูปแบบของการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา แนวทางและโอกาสการประกอบอาชีพ                
ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ การพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 

Preparation for students before internships and 
cooperative education; understanding characteristic and form 
of internships and cooperative education; approaches and 
opportunities for careers in public administration; students 
development in term of knowledge, skills, attitudes, 
motivation, and appropriate to the professional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

925-336  กำรฝึกงำน ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง  
ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
Practical  Training in Public Administration 

 วชิำบังคบัเรียนก่อน : 925-335 เตรียมฝึก
ประสบกำรณ์ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

เงือ่นไข :  ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่3 
ฝึกงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของ

นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
Prerequisite : 925-335 Preparation for Field 

Experience in Public Administration 
Practical training in the field-related 

organizations and companies for students to learn from 
real business settings 
 
925-340 กำรจดักำรและประเมนิผลโครงกำร 3(3-0-6) 

Project Management and Evaluation  
กรอบความคิด ความหมาย ขอบเขต แนวทางใน

การจัดการโครงการ ความน่าจะเป็นของโครงการ 
กระบวนการวางแผน การจัดท าโครงการ การบริหาร
โครงการ การติดตามและการควบคุม การประเมินผล
โครงการ กระบวนการบริหารโครงการ  บทบาทของ
ผู ้จัดการโครงการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารโครงการรูปแบบใหม่ แนวทางในการจัดการ
โครงการ และปัญหาของการจัดการและประเมินผล
โครงการ 

Conception; definitions; scope; approach to 
project management; the probability of project; planning 
processes; project activities; project management; project 
monitoring; project evaluation; project management 
process; role of project manager; factor to success new 
project management; approach for project management; 
and problem base on project management and evaluation 

 
 
 
 
 
 
 



925-341 กำรบริหำรเมอืงและมหำนคร 3(3-0-6) 
 Administration of Urban and Metropolitan 

แนวคิด ทฤษฎีการเจริญเติบโตเป็นเมือง วิวฒันาการ
การขยายตวัของเมือง โครงสร้างของเมือง ความเจริญเติบโต
ของเมืองจนกลายเป็นมหานคร บริบทดา้นสังคม  การบริหาร
การปกครอง  ระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการบริหารงานของเมือง
และมหานคร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการภยัพิบติั การ
แกปั้ญหาของเมืองและมหานคร เปรียบเทียบการบริหารเมือง
และมหานคร การพฒันาและแนวโนม้การจดัการในอนาคต 

Concepts; theories of urban growth; development of 
urbanization; urban structure; urban growth to metropolitan; 
social context, governance, economic systems influencing 
administration of urban and metropolitan; environment 
management; disaster management ;solutions experiences of 
urban and metropolitan; administration comparison; 
development and management trends at present and in the 
future 
 
925-342 กำรจดักำรภำวะวกิฤตใินภำครัฐ  3(3-0-6) 
 Crisis Management in the Public Sector 

แนวคิดและกระบวนการในการจดัการภาวะวิกฤตใน
ภาครัฐ การจดัการในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม แนวทางและกล
ยุทธ์ส าหรับการจัดการภาวะวิกฤต  การจดัการภยัพิบติั พลวตั
ของการเปล่ียนแปลงและความผนัผวน    ขั้นตอนการวาง
แผนการจดัการภาวะวิกฤตโดยการบูรณาการแนวความคิดท่ีมี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปฏิบัติ  สถานการณ์ และ
กรณีศึกษาทั้ งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางป้องกัน
ภาวะวิกฤตของมาตรการนโยบายภาครัฐเชิงรุกเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การภาค
ประชาสงัคมและความร่วมมือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ 

Concepts and processes in crisis management in the 
public sector; management in a holistic manner; approach and 
strategies for crisis management; disaster management; 
dynamics of change and volatility; steps to crisis management 
planning process by integrating concepts with analysis, 
synthesis, practice, situations; and case studies both domestic 
and international; approach for prevention of crisis proactive 
policy measures in public sector to promote cooperation 

between the public and private sector organization; civil 
organization and cooperation with international 
organization 

 
925-343 ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง สันตวิธีิ  3(3-0-6) 
 Conflict Violence and Peace 

ทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีความรุนแรงและ
ทฤษฎีสันติภาพ  ประเภทของความรุนแรง  การวิเคราะห์
ความขดัแยง้ การแปลงเปล่ียนความขดัแยง้โดยสันติวิธี 
เคร่ืองมือสันติวิธี กระบวนการกลุ่ม การสานเสวนา การ
ส่ือสารอยา่งสันติวิธี การเจรจาต่อรอง ปฏิบติัการไร้ความ
รุนแรง กรณีศึกษาความรุนแรงและการใช้สันติวิธีใน
ชีวติประจ าวนั   

Violence conflict and Peace theory; types of 
violence; conflict analysis; conflict transformation by 
peaceful means; nonviolent tools, group process, 
dialogue, nonviolent communication, negotiation, 
nonviolent action; case studies of peace in daily life  

 
925-345 กำรบริหำรยุทธศำสตร์และ  3(3-0-6) 
 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ภำครัฐ 

Strategic Administration and Strategy 
Management in Public Sector   
ความหมาย  แนวความคิดและทฤษฎีการบริหาร

ยุทธศาสต ร์และการจัดการกลยุท ธ์    ระบบ  และ
กระบวนการวางแผน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ  และการปฏิบัติตามแผน  การวิเคราะห์
และการปรับแผน การบริหารแผนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม กรณีศึกษาการบริหารยทุธศาสตร์และการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีส าคญั 

Definitions; concepts and theories of strategic 
and strategy management; strategic and strategy systems 
and management process; strategic plans; strategy plan; 
action plans; and objective determination; analysis and 
changing; administration according in environment; a 
case study of strategic and strategy management of 
dominant public and private sectors 
 
 



925-361 องค์กำรระหว่ำงประเทศ  3(3-0-6) 
และองค์กำรไม่แสวงหำก ำไร 
International Organization and Non-profit  
Organization  
ความหมาย ความส าคญั  แนวคิดขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศ และองคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไร พฒันาการ รูปแบบ 
โครงสร้าง และความแตกต่างขององคก์ารระหวา่งประเทศและ
องค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร บทบาท ผลกระทบ และความ
รับผิดชอบต่อการบริหารงานภาครัฐ ความสมัพนัธ์ขององคก์าร
ระหว่างประเทศ และองคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไรในการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แนวทางปฏิบติัท่ีส าคญัในการ
พฒันาระบบบริหารงานภาครัฐและผลผลิตจากความร่วมมือ
ขององคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไรกบั
หน่วยงานภาครัฐ 

Definitions; importance; concepts of international 
organizations and non-profit organizations; development; 
types; structure and distinction of international and non-profit 
organizations; roles, impact and responsibilities to public 
sector management; relation on international and non-profit 
organizations development for economic dimension, social 
dimension, political dimension; importance practices for 
development administration system and establishment the 
production from cooperative of international organizations 
and non-profit organizations for public sector  

 
925-401 กฎหมำยปกครอง   3(3-0-6) 

Administrative Law 
ความหมาย ความส าคัญและท่ีมาของกฎหมาย

ปกครอง ความเก่ียวพนัระหว่างขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมาย 
การกระท าทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง วิธีปฎิบัติ
ราชการทางปกครอง  ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี ศาล
ปกครองและคดีปกครอง 

Definitions; importance and history of 
administrative law; the relationship between  government 
officers and state according to the law; administrative act; 
control of administration; administrative procedure; liability 
of governmental official act; administrative courts and 
administrative cases 

 

925-405 กฎหมำยลกัษณะพยำน   3(3-0-6) 
  Law of Evidence 

หลกักฎหมายว่าดว้ยพยานหลกัฐาน หลกัทัว่ไป
ของกฎหมายลกัษณะพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา 

Legal principles pertaining to evidence; general 
principles for law of evidence cased on proceeding civil 
and criminal  
 
925-424 กำรประกนัคุณภำพและ  3(3-0-6)

กำรบริหำรควำมเส่ียงภำครัฐ 
Quality Assurance and Risk Management in  
Public sector  
แนวคิด ความส าคัญของการประกันคุณภาพ

หน่วยงานภาครัฐ การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระบบประกันคุณภาพ การพฒันาระบบประกัน
คุณภาพ การประกนัคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพ
ภายนอก ระดบัของการประกนัคุณภาพ องค์การทางดา้น
การประกนัคุณภาพ หลกัการพ้ืนฐานของการบริหารความ
เส่ียง แนวทางการบริหารความเส่ียง ประเภท การระบุ การ
วิ เคราะห์  การประเมิน  และการควบคุมความเ ส่ียง 
กรณีศึกษาการประกนัคุณภาพและการบริหารความเส่ียง
ภาครัฐ 

Concept; importance; quality assurance in 
public sector; development of public sector  management 
quality; quality system; quality system development; 
internal and external quality assurance; quality assurance 
level; organization quality assurance; principle of risk 
management; process for risk management, type, specify, 
analysis, risk evaluation and control; a case study on 
quality assurance and risk management in public sector  
 
 
 
 
 
 



925-426 กระบวนกำรบริหำรงำน  3(3-0-6)
ยุตธิรรม                                      
Justice Administration Process 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม ศึกษา

กระบวนการยติุธรรมไทย หลกัเกณฑก์ารด าเนินคดีอาญาในชั้น
พนักงานสอบสวนและพนักงานอยัการ สาระส าคัญของการ
พิจารณาและสืบพยายานในศาล การบริหารจดัการหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ระบบงานยุติธรรมและบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วชิาชีพ อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของ
ผูต้ ้องหา ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมตั้ งแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุด 

Introduction to justice process; a study of Thai 
judicial process; the principles of criminal procedure used by 
the injury official and public prosecutor; procedural matters 
concerning trail and the taking of evidence in court; 
organization judicial administration; justice and personal in 
criminal judicial process system; professional ethics; authority 
of justice personnel; the rights to access to justice, rights of 
the accused; step in the judicial process from the beginning to 
the end 
 
925-428  กำรบริหำรปกครอง    3(3-0-6) 

Governance 
แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขต และ

ประเภทของการบริหารปกครอง  การบริหารปกครองในฐานะ
ท่ีเป็นกระบวนการและเครือข่าย การบริหารปกครองในระดบั
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารปกครอง
ในเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคม การบริหารปกครอง
ในบริบทระดับชาติและระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การ
รูปแบบใหม่ของรัฐในการบริหารปกครอง   

 
 
 
 
 

Concept; meaning; important; scope and type of 
governance; governance as process and network; 
governance at local level, regional level, state level; 
governance of state-society relations; governance in term 
of national and global context; interrelation among public 
sector organization, state enterprise, public organization 
and new sector organization in governance  

 
925-437  สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 9(0-36-0)  

Cooperative Education in Public 
Administration 
วชิำบังคบัเรียนก่อน : 925-335 เตรียมฝึก

ประสบกำรณ์ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
เงือ่นไข  ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 4  
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตาม

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ การบูรณาการความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาในหลกัสูตร การศึกษากบัการปฏิบติังานจริง
เสมือนหน่ึงเป็นพนกังาน โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่ง
นอ้ย 16 สปัดาห์ การจดัท าโครงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของ
พนกังานพ่ีเล้ียง อาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยนิ์เทศ เพ่ือให้
เกิดทกัษะ องคค์วามรู้ในวชิาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม
ในวชิาชีพ มีลกัษณะนิสยัหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน และเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีพร้อมจะท างานไดท้นัทีเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา  

Prerequisite : 925-335 Preparation for Field  
Experience in Public Administration 
 Internship at a workplace in accordance with 
the field of public administration; integrating knowledge 
gained from the course of the studies with actual working 
as a part of the staff, the period of job performance at 
least 16 weeks; action of project to enhance job 
performance; job performance reporting; writing project 
reports and project presentation according to the 
instructions of the supervisor staff; advisor or supervisor 
to achieve skills; professional knowledge; ethics and 
moral; personality trait or necessary character to the 



operation; and graduates follow the requirement of the labor 
market and ready to work immediately after graduation 
 
925-438   สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3(2-2-5) 

Seminar in Public Administration 
ทักษะเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้แนวคิด 

ขอบข่าย ทฤษฎี และผลการวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารและกิจการสาธารณะ กรอบ
แนวคิดทฤษฎี วธีิการศึกษา กรอบการวเิคราะห์ และผลงานวิจยั 
การคน้ควา้จากอดีตถึงปัจจุบัน แนวโน้มและประเด็นปัญหา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และกิจการสาธารณะทั้งกระแสหลกั
และกระแสรอง 

Skills in practice of public administration concept; 
scopes; theories; and result of  public administration research 
for analysis  administration problems and public affairs; 
theories conceptual framework; methods; analytical  
framework and research results; finds from the past to the 
present; public administration trends; public administration 
problems and affairs both in mainstream and alternative 
stream 

 
925-444 กำรบริหำรกำรพฒันำ  3(3-0-6) 

Development Administration 
ความเป็นมา ความหมายและลกัษณะของการบริหาร

การพฒันา แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา การ
บริหารงานในประเทศท่ีก าลงัพฒันา การพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง  การบริหารเพื่อการพฒันา และการพฒันา
เพื่อการบริหาร หลกัการบริหารการพฒันาและนกับริหารการ
พฒันา กระบวนการในการพฒันาประเทศ การบริหารการ
พฒันาในประเทศ 

History; definitions and characteristics of 
development administration; concepts of  
development administration; administration in developing 
countries; economic, social, and political development; 
development administration and administration development; 
principles of development administration and development 
administrators; national development process; development 
administration in the country 
 

925-453 จริยธรรมและธรรมำภบิำล  3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
Ethics and Good Governance for Executive  
แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม หลกัธรรมาภิ

บาล จริยธรรมทางการบริหารและคุณธรรมพ้ืนฐาน
ส าหรับนกับริหาร จริยธรรมกบัการเสริมสร้างวฒันธรรม
ในองคก์ร การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ พฒันาการ
ตรวจสอบสาธารณะ พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทุจริต ความ
โปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ความรับผิดชอบขององคก์รภาครัฐท่ีมีต่อ
สงัคม  

Ethical concepts and theories; good governance; 
administrative ethics and moral basis for executive; ethics 
and strengthen culture of organization; anti on disloyal 
and corruption; development on public scrutiny; 
development technology information system for 
monitoring in corruption cases; transparency and 
confident in administration; social responsibilities of 
government organizations impact for society 
 
925-454  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์  3(3-0-6) 

Human Resources Development 
แนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การพฒันา ปรับปรุง 
เพ่ิมพนูประสิทธิภาพการปฏิบติังาน นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
และมาตรการการพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ แนวคิด 
หลกัการ กระบวนการ เทคนิควธีิ การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ การจดัฝึกอบรม การพฒันาทีมงาน การพฒันา
กระบวนทศัน์ ค่านิยมของบุคลากรภาครัฐ การเสริมสร้าง
ใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  การประเมินผลการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ ปัญหาและแนวโนม้ทิศทางการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 

 
 
 
 
 



Concepts and processes to evaluate the job 
performance of human resources in public sector; 
development, improve, operational efficiency; policies, 
strategies, and human resource development in public sector; 
concept, principles, techniques and procedures of human 
resource development; training, team development, paradigm 
development, values of public sector officer, strengthening the 
learning organization; human resources evaluation; problems 
and trends of human resource development in public sector 

 
925-462 พฤตกิรรมองค์กำรภำครัฐ   3(3-0-6) 

Public Organizational  Behavior 
ทฤษฎีของพฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมของ

มนุษย์ในองค์การภาครัฐ  ปัจจัยพ้ืนฐาน พฤติกรรมในการ
ท างาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและผูน้ า  ระดบัพฤติกรรม
องค์การ กระบวนการกลุ่ม  ก าลังใจในการท างานส าหรับ
องค์การ การพฒันาพฤติกรรมองคก์าร พฤติกรรมการบริหาร
จดัการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมองคก์ารภายใตก้าร
จดัการโลกาภิวตัน์ 

Theories of organizational behavior and human 
behavior in public organizations; fundamental factors 
behavior in the workplace; relationship between the individual 
and leader; organizational behavior levels; group process; 
morale for organizational; development of organizational 
behavior; managerial behavior; factors affecting on behavior; 
organizational behavior in globalization management 

 
925-463   กำรจดักำรควำมขัดแย้งในองค์กำร 3(3-0-6) 

และนโยบำยสำธำรณะ 
Conflict Management  in Organization and 
Public Policy 
วิเคราะห์ และออกแบบในการจัดการความขดัแยง้ 

ส าหรับผูจ้ดัการและผูไ้กล่เกล่ียในองคก์ารท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเ ร็ว การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การ 
ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของภาครัฐ 

Analysis and design of conflict resolution for 
managers and mediators in organizations changing rapidly; 
resolve the conflict in the organization; impact to public 
policy of  the public sector  

925-464  องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้และ  3(3-0-6)
กำรจดักำรควำมรู้ 
Learning Organization and Knowledge 
Management 
ความหมาย ความส าคญั ขอบเขต แนวคิดทฤษฎี

องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์การ 
ประเภทขององค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ในระดับ
องคก์าร ระดบักลุ่ม และระดบับุคคล ลกัษณะขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสร้าง และการพฒันาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด
ขององคก์าร 

Meaning; importance; scopes; concept; theories 
of learning organization and knowledge management in 
organization; type of learning organization; learning at 
the organizational level, group level and individual level; 
characteristics of learning organization; strategy, creating 
and building learning organization; learning organization 
for survival of the organization 


