
 
                                                                      เอกสาร 1-4 

ค าอธิบายรายวชิา 

 

คณะวทิยาการจัดการ 
ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    

  
465-100 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3)  
   Co-Curricular Activities I 
   ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม เชิ ง บู ร ณ าก าร อ ง ค์ ค ว าม รู้                 
เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวชิาและหรือระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public 
mind; team working within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
 
465-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัรัฐศาสตร์ 
   และกฎหมายไทย    3(3-0-6) 
   Introduction to Political Science and  
   Thai Laws 
   ลักษณะและขอบเขตของรัฐศาสตร์  รัฐ อ านาจ
อธิปไตย สถาบันทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง    รัฐ
ประศาสนศาสตร์  และความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศ 
ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย 
การใชก้ฎหมายกบัสงัคม และรัฐธรรมนูญไทย 
   Characteristics and scope of political science; state; 
sovereignty; political institutions; political ideology; public 
administration; international relations; definitions, 
characteristics and types of laws; laws and society; Thai 
constitution 
 
 
 
 

465-102 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบั 
   รัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 
ภาพรวมของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

แนวคิด/ทฤษฎีส าคญัท่ีหล่อหลอมพฒันาการของสาขาวชิา
รั ฐป ระศ าสน ศ าสต ร์  ก ลุ่ ม ท ฤษ ฎี แบ บ คล าส สิ ก                   
นิ โอคลาสสิก  และก ลุ่มทฤษ ฎีให ม่ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ               
รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสน-
ศาสตร์แนวใหม่ และแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
บทบาทของผู ้บริหารหน่วยงานภาครัฐและการจัดการ
ภาครัฐต่อสงัคม 

An overview of the field of public 
administration; main theories and concepts that shaped 
the development of public administration as a field of 
study; classical, neoclassical and more recent approaches 
to the practice of public administration; New Public 
Service (NPS); Old Public Administration (OPA); New 
Public Administration (NPA); New Public Management 
(NPM); roles of public managers and public management 
functions in society 
 
465-103 หลกัเศรษฐศาสตร์                                   3(3-0-6) 
   Principles of Economics 
   ทฤษฎี และแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอุปสงค์
และอุปทานของสินค้า จุดดุลยภาพของอุปสงค์และ
อุปทาน        ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การ
ออม การลงทุน      การบริโภคและอรรถประโยชน์ ก าไร
และตน้ทุน วิเคราะห์ตน้ทุน การใช้แรงงานและการจ้าง 
ตลอดจนการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจ การค านวณและ



การวิเคราะห์รายได้ประชาชาติ นโยบายเศรษฐกิจตลอดจน
แนวทางในการพฒันาการเศรษฐกิจ 
   Theories and concepts of economics; types of 
economic system; introduction to demand and supply 
analysis; equilibrium point of demand and supply; elasticity of 
demand and supply; saving; investment; consumption and 
utility; profit and cost; cost analysis; labor and employment; 
competition in the economic systems; calculation and 
analyzing of national income; economic policy and 
approaches to economic development 
 
465-104 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
   Administrative Laws 
   รายวชิาบงัคบัก่อน 465-101 
   แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ 
หลักทั่วไปและปัญหาในการจัดระเบียบราชการแผ่นดิน        
การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ความ เก่ี ยวพัน ระห ว่างข้าราชการกับ รัฐตามกฎหมาย              
การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง 
   Pre-requisite 465-101 
   Concepts of administrative laws; public services; 
general principles and problems of government and 
administrative structures; structures of central, regional and 
local administration; relationships between bureaucrats and 
the state under the administrative laws; administrative courts 
and administrative issues 
 
465-201 องค์การและการจดัการ   3(3-0-6) 
   Organization and Management 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-102 
  แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับองค์การ หลักการจัดการ 
ววิฒันาการของทฤษฎีองคก์าร การวิเคราะห์องคก์ารจากหลาย
หลายมุมมองทฤษฏี การวิเคราะห์องค์การในระดับจุลภาค
และมหภาค การออกแบบโครงสร้างองคก์าร กระบวนการและ
ระบบภายในองค์การ พฤติกรรมองค์การ วฒันธรรมองค์การ 
การเปล่ียนแปลงขององค์การ           และการบริหารจัดการ
องคก์ารในอนาคต 

Pre-requisite 465-102 

Introductory concepts of organizations; 
principles of organizational management; evolution of 
organizational theories; environmental scanning using 
multiple theoretical perspectives; micro and macro-level 
analyses of organizations; organizational design and 
internal system and process design; organizational 
behavior; organizational culture; organization change; 
managing future organizations 

 
465-202 การจดัการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

Strategic Human Resource Management 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-102 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร

มนุ ษย์เชิ งกลยุท ธ์  ก าร ศึกษ าระบบ  หลักการและ
กระบวนการจัดก ารท รัพ ยากรม นุ ษ ย์เชิ งกลยุท ธ์              
การประยกุต์หลกัการและกระบวนการบริหารทรัพยากร-
มนุษย์ภาค รัฐ  เพื่ อ ให้ องค์ การประสบความส า เร็จ           
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ประสบ -
ความส าเร็จในระยะยาว ซ่ึงจะต้องมีสาระส าคัญท่ีทุน
มนุษยแ์ละการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร-
มนุษยใ์หท้นักบัการเปล่ียนแปลง 

Pre-requisite 465-102 
Introductory concepts of strategic human 

resource management (SHRM); a study of SHRM 
systems, principles, and processes; applications of SHRM 
practices in the public sector that will ensure long-term 
success and flexibility to the changing environment 
 
465-203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน          3(3-0-6) 
   Public Policy and Planning 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-102 
   แนวคิดและวิ ธีการในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการวางแผน การน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล
แผนและนโยบาย รวมถึงการศึกษานโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย 
   Pre-requisite 465-102 
   Concepts and methods of public policy making 
and planning; policy implementation; factors related to 



policy implementation and evaluation; study of public policies 
and various types of plans of Thai government 
 
465-204 ทฤษฎแีละแนวคดิว่าด้วย 
   การบริหารท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Theories and Concepts of Local Administration 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-102 
   แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทอ้งถ่ิน การขยายตวัของ
ชุมชน ทั้ งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การกระจายอ านาจ
ทางการบริหารท้องถ่ิน และกระจายอ านาจทางด้านการเงิน   
การคลัง ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยการบริหารชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ การจดัการปัญหาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
การผนึกก าลงัระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
   Pre-requisite 465-102 
   Concepts and theories of local administration; 
expansion of local communities both in rural and urban areas; 
decentralization of local administrative and financial-related 
authority; how to enhance the efficiency of local 
communities; solving the problems of local communities both 
in rural and urban areas; coordination between private and 
public sectors 
 
465-205 การคลงัและงบประมาณสาธารณะ  3(3-0-6) 
   Public Finance and Budgeting 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-102 
   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ บทบาทของ
รัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถาบนัการเงิน
การคลงัและระบบการเงินการคลงั นโยบายการคลงั นโยบาย
การเงิน งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร 
รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลงัทอ้งถ่ิน ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 
 Pre-requisite 465-102 
 Introduction to public finance; government’s roles in 
the economic system; introduction to financial and fiscal 
institutions; fiscal policy; monetary policy; government 
budgeting; government income; taxation; government 
expenditure; public debts; problems and solutions of Thai 
government’s financial and fiscal systems 
 

465-206 ระบบบริหารราชการไทยและ 
  องค์การสาธารณะ    3(3-0-6) 
  Thai Bureaucratic System and  
  Public Organization 
  รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-201 
  แนวคิดและทฤษ ฎี เก่ี ยวกับระบบราชการ 
พฒันาการของระบบราชการ โครงสร้างระบบราชการไทย 
ระบบราชการส่วนกลาง ระบบราชการส่วนภูมิภาค    
ระบบราชการส่วนท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
การบริหารงานคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน แนวคิดต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
 Pre-requisite 465-201 

Concepts and theories of bureaucracy; 
development of bureaucratic system; Thai bureaucratic 
structure; central-bureaucratic system, provincial-
bureaucratic-system; local-bureaucratic system; public 
personnel management system, public finance system; 
relationships among central, provincial and local 
administration; concepts related to new public 
management 
 
465-207 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ 
 การจดัการภาครัฐ    3(2-2-5) 

Software Applications in Public 
Management 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น       
การใช้โปรแกรมสเปรดชีท การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
ผ่านเวบ็ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้ขอ้มูลในการจดัท า
รายงาน โปรแกรมการน าเสนอผลงาน โปรแกรมการจดัท า
ฐานขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคเ์พี่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ในการจดัการองคก์ารภาครัฐ 

Introduction to basic computer programs and 
software applications such spreadsheet software, web 
applications; using Internet for search queries; 
presentation programs; database programs aimed at 
addressing the needs for public sector management 
 



465-301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
    เพ่ือการตดัสินใจ  3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Decision Making 
   ท ฤษ ฎี ค ว าม น่ าจ ะ เป็ น  ท ฤษ ฎี ก ารตัด สิ น ใจ               
การพยากรณ์  โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบ การขนส่ง         
การมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม การจ าลองปัญหา ตวัแบบสินคา้
คงคลงั ตวัแบบแถวคอย การวเิคราะห์ข่ายงาน 
   Probability theory; decision making theory; 
forecasting; linear programming; transportation model; 
assignment; game theory; simulation; inventory model; 
queuing; network analysis 
 
465-302 สถิตปิระยุกต์ส าหรับการวจิยั 
   ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
     Applied Statistics for Public Administration            
   Research 
   ความรู้เบ้ืองตน้ของสถิติส าหรับการวิจยั การแจกแจง
ความถ่ี การวดัต าแหน่งเปรียบเทียบ การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
เก่ียวกับค่าเฉล่ียและสัดส่วน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน    
การทดสอบไคสแควร์ สหสมัพนัธ์และการถดถอย 
   Introduction to statistics for research, frequency 
distribution, central tendency, measures of variability, 
probability distribution, estimation, hypothesis testing, testing 
of means and proportion, analysis of variance, testing          
chi-square, correlation and regression 
 
465-303 วธีิวทิยาการวจิยัส าหรับ 
 รัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
 Research Methodology for  
 Public Administration 
 แนวคิด หลกัการ วธีิการและขั้นตอนในการท าวจิยัทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของการวิจัย โดยเร่ิมตั้ งแต่การ
ก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนด
วตัถุประสงค์การวิจัย การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบ
งานวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวจิยั 

 Concepts, principles, methods and processes of 
quantitative and qualitative research beginning with 
stating a research problem, conducting a literature review, 
setting study objectives, formulating research hypothesis, 
designing research, building research tools, collecting 
data, analyzing data and reporting data 
 
465-304 การใช้โปรแกรมสถิตเิพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูล 
               การวจิยัส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Statistical Softwares for Data Analysis in 
Social Science Research 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-302 
การประมวลผลข้อมูล การจัดท าแฟ้มข้อมูล     

การตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงการจัดการข้อมูล    
การค านวณค่าสถิติ เบ้ืองต้น  การทดสอบสมมติฐาน       
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
การวิเคราะห์การถดถอยโดยอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

Pre-requisite 465-302 
Data analysis; data filing; data editing; basic 

statistics calculation; hypothesis testing; analysis of 
variance; correlation and regression analysis using 
computer software programs  
 
465-401 การจดัการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Strategic Management in Public Sector 
 ธรรมชาติของก ารจัดการ เชิ งกลยุท ธ์และ          
การแข่งขัน เชิงกลยุทธ์ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนด      
กลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ
หน้าท่ีงาน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โครงสร้างองค์การ 
ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองค์การ ผูป้ระกอบการ นวตักรรม 
การควบคุม     การจดัการเชิงกลยุทธ์ การน าการวางแผน
กลยทุธ์ไปใชใ้นภาครัฐ 
   Nature of strategic management and strategic 
competitiveness; external environmental analysis; 
internal environmental analysis; strategy formulation at 
the corporate level, business unit level, and functional 
level; strategy implementation; organizational structure; 



leadership; organizational culture; entrepreneurship; 
innovation; strategic control; implementation of strategic 
management in         public sector 
 
465-402 การจดัการคุณภาพส าหรับภาครัฐ  3(3-0-6) 
   Quality Management in Public Sector 
   แนวคิดและความส าคัญของการจัดการคุณภาพ 
วิวฒันาการของการจดัการคุณภาพ เทคนิคการจดัการคุณภาพ 
เช่น การจัดการทั่วทั้ งองค์การ (TQM) มาตรฐานคุณภาพ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานคุณภาพส าหรับภาครัฐ การน า      
การจดัการคุณภาพแบบใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการภาครัฐ 
ปัญหาอุปสรรคในการประยกุตใ์ชก้ารจดัการคุณภาพในภาครัฐ 
เคร่ืองมือและเทคนิคทางการจดัการ 
   Concepts and importance of quality management; 
evolution of quality management; quality management 
techniques such as total quality management, international 
quality standard, public quality standard; implementation of 
new quality management systems in the public sector; 
problems and obstacles in the implementation of quality 
management in the public sector, tools and techniques for 
management 
 
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา  
   และการคดัเลือก    3(3-0-6) 
     Human Resource Planning, Recruitment, and     
   Selection 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
 แน ว คิ ด ข อ งก าร ว างแ ผ น ท รั พ ย าก รม นุ ษ ย ์
สภาพแวดลอ้มของการวางแผน ทรัพยากรมนุษย ์          การ
วางแผนทรัพยากรมนุษยก์บัการวางแผนกลยทุธ์      การส ารวจ
และวเิคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรมนุษย ์            การพยากรณ์ความ
ตอ้งการทรัพยากรมนุษย ์การน า        การวางแผนทรัพยากร
มนุษยไ์ปปฏิบติั การวเิคราะห์งาน การจดัการผลการปฏิบติังาน 
การบริหารงานอาชีพ ผลกระทบของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์การสรรหาและการคดัเลือก 
 Pre-requisite 465-202 
 Human resource planning concepts; environments of 
human resource planning; human resource planning and 
strategic planning; human resource survey and analysis; 

forecasting of human resource needs; implementing 
human resource planning; work analysis; performance 
management; career management; impact of human 
resource planning, and recruitment and selection 
 
465-212 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
 Human Resource Development 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
 แนวคิดและความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ วิ ธีการพัฒนา นโยบายของรัฐใน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากร -
มนุษย ์เทคนิคต่าง ๆ ในการหาความจ าเป็นในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ และฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร        
การวางแผนการฝึกอบรม การปฏิบติัตามแผนการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม การพฒันาสายอาชีพ รูปแบบ
การพัฒนาในอนาคต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน   
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 Pre-requisite 465-202 
 Concepts and importance of human resource 
development (HRD); human resource development 
methods; government policy regarding HRD; HRD 
processes; HRD and training needs survey techniques, 
curriculum development; training planning, training 
implementation, training evaluation, and career path 
development; HRD model in the future; problems and 
obstacles in HRD 
 
465-221 การวเิคราะห์นโยบาย   3(3-0-6) 
   Policy Analysis 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-203 
   หลักการและกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย 
ส านักคิดทางนโยบาย องค์ประกอบของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายเชิงประจักษ ์
การเมือง ตวัแสดงและ     การวิเคราะห์นโยบาย เทคนิค
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ นิยามปัญหาเชิงนโยบาย 
การวิเคราะห์วตัถุประสงค์ของนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกอ่ืน         ในการวิเคราะห์
นโยบาย  
 



   Pre-requisite 465-203  
   Principles and process of policy analysis; schools of 
policy thoughts; elements of public policy analysis; empirical 
policy analysis; politics; policy actors; public policy analysis; 
public policy analysis techniques; problem definition in policy 
analysis: analysis of policy goals; the impact of public policy; 
alternative forms of policy analysis 
 
465-222 จริยธรรมและการตดัสินใจนโยบาย  3(3-0-6) 
    Ethics and Policy Decision-Making 
   แนวคิดและทฤษฎีด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
จริยธรรมทางการบริหารราชการ จริยธรรมทางการเมือง 
ระเบียบวาระซ่อนเร้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบาย อ านาจ
และการใช้อ านาจ ระบบการเมืองและการก าหนดนโยบาย     
หลักทางเลือกสาธารณะ ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงนโยบาย       
การตดัสินใจภายใต ้ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
   Concepts and theories of ethics and morals; 
governmental ethics; political ethics; hidden-agenda concepts; 
policy stakeholders; power and the use of power; political 
processes and policy making; principles of public choice; 
theories of policy decision-making; decision-making models; 
conflict of interest in policy decision-making; decision-
making under risk and uncertainty 
 
465-311 การจดัการผลการปฏิบัตงิาน   3(3-0-6) 
   Performance Management 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
   การจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การโดยเน้น
ความส าคัญในการเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์การ 
หน้าท่ีด้านการทรัพยากรมนุษย ์และการออกแบบ          การ
วดัผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  Pre-requisite 465-202 
  Performance management in organizations with a 
focus on linkages among the organization’s strategic goals; 
the functions of human resources management and a proper 
design of performance measurement system that helps 
organizations achieve short-term and long-term goals vital to 
overall success 

465-312 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
 ทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
 Human Resource Management Information     
 Systems 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในกิจกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์
ต่างๆ (การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก
พนกังาน ทะเบียนประวติัพนกังาน การบนัทึกเวลาท างาน 
การอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
การจัดการสวสัดิการ การบริหารจัดการค่าตอบแทน      
การจัดท ารายงานเก่ียวกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) คุณค่า
เชิ งกลยุท ธ์ของระบบสารสน เทศทรัพยากรมนุษย ์
ซอฟแวร์ ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั 
 Introduction to the use of information 
technology for the administration of human resources; 
applications of information technology in human resource 
management functions (man power planning, recruitment 
and selection, employee bio data file, time attendance, 
training and development, performance evaluation, 
welfare, payroll, HR reports); strategic value of HRIS; 
leading HRIS software available in the field today 
465-313 พฤตกิรรมองค์การ    3(3-0-6) 
   Organizational Behavior 
   แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรม
ปัจเจกบุคคล บุคลิกภาพ ค่านิยม การรับรู้ อารมณ์ ทศันคติ 
แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อส่ือสารและการ
ตดัสินใจของกลุ่ม ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม ภาวะผูน้ า 
อ านาจและการเมือง ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง 
โครงสร้างองค์การ                 การออกแบบองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร 
   Concepts of organizational behavior; individual 
behavior; personality; values; individuals’ perceptions; 
individual emotions; job attitudes; work motivation; 
group behavior; communication and group decision 
making; intergroup relationship; leadership, power and 
politics; conflict; negotiation; organizational structure; 
organizational design; organizational culture 
 



465-314 การพฒันาองค์การและการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) 
   Organizational Development and Change 
   ความหมายและแนวคิดของการพฒันาองคก์าร ปัจจยั
ภายในและภายนอกองคก์ารท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงองคก์าร 
ปัจจัยเชิงพฤติกรรมท่ีส าคญัในการพฒันาองค์การ เทคนิคใน
การพฒันาองคก์าร ผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการพฒันาองคก์าร 
ก ารต่ อต้าน การ เป ล่ี ยน แปลงในองค์ก าร  ก ารบ ริห าร            
ความขดัแยง้ในองคก์าร การประเมินผลการพฒันาองคก์าร 
   Definitions and concepts of organization 
development; effects of internal and external factors on 
organizational change; critical behavioral factors in 
organizational development; techniques for developing the 
organization; change agents and organization development; 
resistance to change in organizations; conflict management in 
organizations; organization development evaluation 
 
465-315 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3(3-0-6) 
   Compensation and Benefits Management  
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
   แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน
และการประเมินค่ างาน  การส ารวจและการวิ เค ราะ ห์
ค่าตอบแทน โครงสร้างของค่าตอบแทน การก าหนดค่าจ้าง
ส าหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารค่าตอบแทนใน
ราชการพลเรือน  
 Pre-requisite 465-202 
 Concepts and practices in compensation 
management; factors affecting compensation; job analysis and 
evaluation; survey and analysis of compensation; pay 
structure; wage determination for special groups of personnel; 
and civil service compensation management 
 
465-321 การน านโยบายไปปฏิบัต ิ  3(3-0-6)  
 Policy Implementation 
  แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบติั ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติั กลยทุธ์ในการน า
นโยบายไปปฏิบติั การเมืองของการน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

  Concepts, theories and process of policy 
implementation; models of policy implementation; 
practical strategies for policy implementation, politic of 
policy implementation; factors affecting policy success or 
failure 
 
465-322 การประเมนิผลนโยบาย   3(3-0-6)  
 Policy Evaluation 
 แนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของ
การประเมินนโยบาย แนวทางการศึกษาและตัวแบบ
เก่ียวกับการประเมินนโยบายสาธารณะ การเมืองของ     
การประเมินนโยบาย ผลประโยชน์ทบัซอ้นในการประเมิน
น โยบ าย  ก ารวิ จัยป ระ เมิ น ผล  ห ลัก จ ริยธรรม ใน               
การประเมินนโยบาย 
 Concepts of policy evaluation; types of policy 
evaluation; approaches and models of policy evaluation; 
politics of policy evaluation; conflict of interest in policy 
evaluation; evaluation research; ethic and policy 
evaluation 
 
465-323 นโยบายสาธารณะเปรียบเทยีบและ 
   การถ่ายโอนนโยบาย   3(3-0-6) 
   Comparative Public Policy and Policy 
Transfer 
   การเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ 
ของประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้ งภายในและภายนอก
อาเซียน แนวคิดและการวิเคราะห์การถ่ายโอนนโยบาย
สาธารณะ กฏหมายระหว่างประเทศท่ีส าคญั กรณีศึกษา
การถ่ายโอนนโยบายท่ีประสบผลส าเร็จในสงัคมหน่ึงมาใช้
ในอีกสงัคมหน่ึง 
   Cross-national comparison of public policies by 
policy domains in ASEAN community and beyond; 
concepts and analysis of public policy transfers; 
important international laws; successful cases of public 
policy transfers from one society to another 
  
 
 
 



465-324 การจดัท าและวเิคราะห์โครงการ  3(3-0-6) 
   Project Formulation and Analysis 
   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัท าโครงการ หลกัการ
พ้ืนฐานและกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ      
ดา้นสังคม การเมือง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวเิคราะห์
ตน้ทุนและผลประโยชน์ การวิเคราะห์ตน้ทุนและสัมฤทธิผล 
การบริหารโครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางใน การบริหาร
โครงการทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค เทคนิค และเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการควบคุมและติดตามความส าเร็จของโครงการ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และ/หรือความลม้เหลวในการบริหาร
โครงการ 
   Criteria and methods of public project formulation; 
basic principles and planning processes for analyzing the 
social and political dimensions; environmental impact 
assessment; cost-benefit analysis; cost-effectiveness analysis; 
new concepts of project management; macro and micro 
approaches to project management; techniques and tools for 
project management monitoring and control; factors affecting 
project success and/or failure 
 
465-325 การบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
   Project Management 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-204 
   แนวคิดของการบ ริห ารโครงการ  ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ การจดัรูปองคก์าร บทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของผูจ้ ัดการโครงการ หลกัและเทคนิคของ          การ
รายงานผล การควบคุมและติดตามผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 Pre-requisite 465-204 
  Concepts of project management; project 
implementation procedures; project organizational design; 
role and authority of project manager; project report methods 
and techniques; controlling and monitoring of task 
achievement 
 
465-331 การเมืองการปกครองในอาเซียน  3(3-0-6) 
 Politics and Administration in ASEAN 
  แนวความคิด สถาบันทางการเมือง รูปแบบ     การ
ปกครอง ภูมิหลงัทางดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม ระบบพรรคการเมืองและ             การเลือกตั้งของ

กลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาทั้ งในลักษณะของแต่ละ
ประเทศ และศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 
  Concepts and political institutions, forms of 
administration, economic, politics, social and culture of 
each country, political parties and elections in ASEAN 
 
465-332 การคลงัและงบประมาณท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Local Finance and Budgeting 
  รายวชิาบงัคบัก่อน 465-205 
  แนวคิดเก่ียวกับการคลังรัฐบาล ความหมาย 
ความส าคัญ ของการคลังท้ อ ง ถ่ิน  ราย รับ  ราย จ่ าย 
การงบประมาณ การพสัดุ การเงิน การบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่าง การคลัง
รัฐบาลกบัการคลงัทอ้งถ่ิน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
คลงัทอ้งถ่ินของไทย 
  Pre-requisite 465-205 
  Concepts of public finance; definitions and 
importance of local finance; revenue; expenditure; 
budgeting; procurement; finance; accounting of local 
government organizations; relationship between public 
and local finance; problems and solutions in Thai local 
finance   
 
465-333 ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต 
 ในภาครัฐ    3(3-0-6) 
 Governance and Anti-Corruption in the  
 Public Sector 
  แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการภาครัฐ 
ความส าคัญในการสร้างหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ี ดีของในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบั          หลกัธรรมาภิบาล ความหมายของการ
ทุจริต  ประเภทและรูปแบบของการทุจริต  ปัจจัย ท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบ  เชิงลบของการทุจริตท่ี
มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุของ
การทุจริต กฏหมายและมาตรฐานท่ี เก่ียวข้องกับการ
ป้องกนัและปราบปราม การทุจริตในระดบัประเทศ และ
ระดับสากล การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบท่ี
ร้ายแรงของการทุจริต 



  Concepts of good governance in public 
management; the importance of designing good governance 
frameworks; good governance regulations and laws; meaning 
and concepts of corruption; types and forms of corruption; 
factors leading to conflict of personal interest vs. public 
interests; adverse impacts of corruption; adverse impacts of 
corruption on political conditions, the economy and the 
society; causes of corruption, national and international anti-
corruption laws and standards; raising public awareness of the 
adverse impacts of corruption 
 
465-334 การบริหารในสังคมหลากวฒันธรรม  3(3-0-6) 
   Management in the Multi-Cultural Society 
  สังคมหลากวัฒนธรรม ลักษณะ อัตลักษณ์ ภาษา 
การเมือง การปกครอง รูปแบบความสัมพนัธ์ราษฎร์และรัฐ   
การปกครองตนเอง การบริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคม  
  Multi-cultural society; characteristics of multi-
cultural society; identity; languages; politics; relationships 
between citizen and the state; self government; management 
of cross-society relationships  
  
465-341 การตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ  3(3-0-6) 
  Marketing in Public Sector 
 ความหมายและความส าคญัของการตลาด การตลาด
เพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกับการบ ริหารภาค รัฐ  การ
ให้บริการและผูรั้บบริการ การเสนอคุณค่าให้กับผูรั้บบริการ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สมัพนัธภาพระหวา่งองคก์ารกบั
ผูรั้บบริการ กรณีศึกษาการตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ 
 Definition and importance of marketing; social 
marketing; concept of marketing and public management; 
service delivery and client; delivering service value to client; 
client satisfaction; and relationship between organization and 
clients; case studies of public sector marketing 
 
465-342 ภาวะผู้น ากบัการจดัการ 
 ยุคโลกไร้พรมแดน    3(3-0-6) 
 Global Leadership and Management 
 ลกัษณะของภาวะผูน้ ายคุไร้พรมแดน การเป็น    ผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์และภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ ปัจจยัพ้ืนฐานของ

การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ การพฒันาภาวะผูน้ ากบัการ
บริหารจดัการในยุคสมยัของ                การเปล่ียนแปลง
อยา่งไร้พรมแดน 
 Characters of global leadership; strategic leader; 
strategies and strategic leadership; basic factors of 
strategic management; leadership development in   global 
management 
 
465-343 การบริหารความหลากหลายในองค์การ  3(3-0-6) 
 Organizational Diversity Management 
 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารความหลากหลายของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร ความแตกต่าง ด้านวยัของ
บุคลากร ความแตกต่างทางเพศ ความเป็นภูมิภาคนิยม 
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ความแตกต่างทางภาษา และ
ความแตกต่างของกลุ่มอาชีพ แนวทางปฏิบติัและกลยทุธ์
ในการบริหาร ความหลากหลายในองค์กร รวมไปถึง
สมรรถนะหลักท่ี มีความจ าเป็นส าห รับการบ ริหาร        
ความหลากหลาย 
 Concepts of organizational diversity 
management; generational differences; gender 
differences; regionalism; cultural differences; language 
differences; occupational differences; best practices and 
strategies for managing organizational diversity; 
competencies needed for successfully organizational 
diversity management 
 
465-344 องค์การแห่งการเรียนรู้   3(3-0-6) 
   Learning Organizations 
   ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ในองคก์าร 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และผลการปฏิบติังานใน
องคก์ารท่ีเนน้ความรู้ ความส าคญัของการจดัการความรู้ใน
องค์การ วงจรความรู้ซ่ึงประกอบด้วยการสร้าง การ
รวบรวม การสืบคน้ และใช้งาน เคร่ืองมือและเทคนิคใน
การจดัการความรู้ วฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ 
กลยทุธ์ใน     การจดัการความรู้ 
   Definitions and concepts of organizational 
knowledge; organizational learning; learning and 
performances in knowledge organization; importance of 
knowledge management; knowledge cycle including 



creation, collection, retrieval, and use; tools and techniques 
for knowledge management; organizational culture and 
knowledge management; knowledge management 
implementation strategies 
 
465-345 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
   Occupational Health and Safety Management 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
   แน วคิ ด เก่ี ยวกับ ก ารจัด ก ารอ าชี วอน ามัยและ          
ความปลอดภยั การสอบสวนและวิเคราะห์อุบติัเหตุ การบริหาร
เพื่อการควบคุมการสูญเสีย การจัดการความเส่ียง พฤติกรรม
มนุษยแ์ละพฤติกรรม ความปลอดภยัในการท างาน การส่ือสาร
เพื่อความปลอดภัย  เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยใน       
ก ารท าง าน  ระบบส ารสน เทศด้ าน อ าชี วอน ามัยแล ะ             
ความปลอดภยั องค์การแห่งอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
   Pre-requisite 465-202 
   Concepts of occupational health and safety 
management; investigation and accident analysis; loss control 
management; risk management, human behavior and safety 
behavior at work; safety communication; techniques for 
enhancing the safety at work; occupational health and safety 
information system; organization of occupational health and 
safety; occupational and safety management systems 
 
465-351 กฎหมายอาญา 1    3(3-0-6) 
 Criminal Laws I 
 รายวชิาบงัคบัก่อน 465-101 
 ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 (มาตรา 1-106)     ซ่ึง
เป็นบททั่วไปว่าด้วยบทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษ 
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย การเพ่ิมโทษ ลดโทษและการรอ
ลงโทษ ความรับผิดทางอาญา การพยายามกระท าความผิด การ
ร่วมกนักระท าความผิด การกระท าความผิดหลายกระทง การ
กระท าความผิดอีก อายคุวามและลหุโทษ 
 Pre-requisite 465-101 
 The criminal code book I general provisions (section 
1 -1 06 ) comprising of definitions, application of penal laws, 
punishments, measure of safety, increase, reduction and 
suspension of punishments, criminal liability, attempt, 

accomplices, concurrence of offences, recidive, 
prescription and petty offences 
 
465-352 กฎหมายอาญา 2    3(3-0-6) 
 Criminal Laws II 
 รายวชิาบงัคบัก่อน 465-351 
 ลกัษณะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 
2-3 ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
การปกครอง การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของ
ประชาชน การปลอมและการแปลง การคา้ เพศ ชีวิตและ
ร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง ทรัพยแ์ละลหุโทษ 
 Pre-requisite 465-351 
The criminal code book II-III : offences relating to the 
security of the kingdom, public administration, justice, 
religion, public peace, counterfeit and alteration, trade, 
sexuality, life and body, liberty and reputation, property 
and petty offences 
 
465-353 กฎหมายแรงงาน    3(3-0-6) 
 Labor Law 
 หลักกฎหมายแรงงานและประวติัความเป็นมา
ของกฎหมายแรงงานของไทย สญัญาจา้งแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Principles of labor law and the historical 
backgrounds of labor low of Thailand; contracts of 
employment; the law on labor relations; the law on labor 
protection and other related laws 
 
465-411 การประเมนิผลองค์การ   3(3-0-6) 
   Organization Evaluation 
   ความหมาย ประเภท  แนวคิด  กระบวนการ
ประเมินผลองค์การ ระเบียบวิธีการประเมินผล การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ ผูบ้ริหาร
กบัการประเมินผล การน าผลการประเมินองค์การไปใช้
ประโยชน์ กรณีศึกษาและปฏิบัติการประเมินผลองค์การ 
การตรวจสอบองคก์าร 
   Definitions, types, concepts and processes of 
organization evaluation; evaluation methodology; 



efficiency and effectiveness evaluation; administrators and 
evaluation; application of evaluation results; case studies and 
practices on organizational evaluation; organizational auditing 
 
465-412 การจดัการทุนมนุษย์   3(3-0-6) 
   Human Capital Management 
   รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 465-202 
   แนวคิดและความส าคญัทุนมนุษยแ์ละผูมี้ศกัยภาพสูง
ในองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์และ         
ผู ้ มี ศักยภาพ สู งในองค์ก าร  การวัดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม การจัดการทุนมนุษย ์การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนในกิจกรรมการจัดการทุนมนุษย ์      
การรายงานข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการวดัผล บทบาทของ      
นกับริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
   Pre-requisite 465-202 
   Concepts of human capital and talents in 
organizations; human capital and talent management 
strategies; measuring the success of human resources 
practices and the return on investment (ROI) of human 
resources programs; reporting human resources metrics; the 
changing role of human resources professionals 
 
465-421 การประเมนิผลโครงการ   3(3-0-6) 
 Project Evaluation 
 หลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการ    ใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือนักบริหาร การก าหนดมาตรฐาน และ
เกณฑใ์นการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการ
ประเมินผลก่อนหรือหลงัการปฏิบติั        ตามแผน บทบาทของ
สถาบนัต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการของหน่วยราชการ
ไทย 
 Methods and techniques of project evaluation as the 
administrative tools; standards and criteria for evaluation 
before and after program implementation; roles of institutions 
in public project evaluation 
 
465-422 การบริหารจดัการเมืองและชนบท  3(3-0-6) 
 Urban/ Rural Planning and Management 
 ความหมาย โครงสร้างลกัษณะชุมชนเมือง ปัญหาใน
ชุมชนเมืองด้านการใช้ ท่ี ดิน  เศรษฐกิจ ประชากร และ

ส่ิงแวดลอ้ม แนวความคิด ทฤษฎีและเทคนิคใน       การ
วางแผนดา้นกายภาพ กระบวนการวางแผนพฒันาชุมชน
เมือง การน าแผนไปสู่การปฏิบติัและควบคุม         ให้เป็น
ผล ความส าคญัของการพฒันาชนบท แนวความคิด ทฤษฎี 
และหลักการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาชนบท ปัจจัย
ส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาชนบท ปัญหาและอุปสรรคของ
การพฒันาชนบทไทย 
 Definition, structures of urban cities; problems 
in urban areas relatged to land use, socio- economics, 
population and environment; concepts, theories and 
techniques in physical planning; urban planning process; 
implementation and enforcement of urban planning; 
importance of rural development, concepts, theorie and 
principles of rural planning; factors affecting rural 
development; problems and obstacles of rural 
development in Thailand 
 
465-431 การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทยีบ  3(3-0-6) 
   Comparative Local Administration 
   รูปแบบการบริหารทอ้งถ่ินในกลุ่มประเทศยโุรป     
และเอเชีย เพื่อท าความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างการ
แบ่งอ านาจ ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัการบริหารทอ้งถ่ินและ
ผลกระทบของการมีโครงสร้างแตกต่างกัน ศึกษาทั้ งใน
ลักษณ ะของแต่ ล ะป ระ เท ศและ ศึ กษ าใน เชิ งก าร
เปรียบเทียบ 
   Forms of local governments and administration 
in European and Asian countries in terms of the 
relationship between local and central authority; 
comparative study of the consequences of different 
structures in each country; study of within-country 
characteristics and cross-country comparative study 
 
465-432 การจดัการความขัดแย้งในบริบทสังคมไทย 
   และอาเซียน    3(3-0-6) 
   Conflict Management in Thailand and  
   ASEAN Contexts 
   แนวคิดและความส าคัญของการจัดการความ
ขัดแยง้ โดยศึกษากรณีตัวอย่างความขัดแย้งท่ี เกิดใน
สังคมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้



รวมถึงแนวทางและเทคนิคในการจดัการกบัความขดัแยง้ ไดแ้ก่ 
ทกัษะและกระบวนการเป็นคนกลาง และการเจรจาไกล่เกล่ีย 
   Concepts and importance of conflict management; 
case studies of conflicts in Thailand and Southeast Asian 
countries; conflict management approaches and techniques; 
skills and processes of mediators and negotiation 
 
465-433 การอ่านส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
   Reading in Public Administration 
   การพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การตีความ    
การสังเคราะห์ และการสรุปใจความภาษาองักฤษ ในบทความ
วชิาการ ต ารา และผลงานวจิยัทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
   Developing skills in reading; writing; interpreting; 
synthesizing and summarizing English academic articles; 
books; and research papers in public administration 
 
465-434 หัวข้อพเิศษด้านการเมืองการปกครอง  3(x-y-z) 
   Special Topics in Politics and Government 
   เง่ือนไข การลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาฐานะปี 4 
   ประเด็นท่ีน่าสนใจหรือปัญหาเฉพาะดา้นการเมืองการ
ปกครอง ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 
   Conditions: students must be enrolled as fourth-year 
students 
   Current issues or special topics in politics and 
government under the advice of instructor 
 
465-441 การบริหารความต่อเน่ืองและ 
   การจดัการความเส่ียงสาธารณะ  3(3-0-6) 
   Organizational Continuity and Public Risk    
   Management 
  ความเส่ียงสาธารณะ ความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ 
ความเส่ียงภยัพิบติัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน หลกัการจดัการ      ความ
เส่ียง หลกัการบริหารความต่อเน่ืองขององคก์ร แนวคิด/ทฤษฎี
การจัดการสถานการณ์วิกฤติ                 ความเปราะบางของ
องค์กร การรับรู้ความเส่ียงภัยพิบัติ การระบุความเส่ียง การ
วิเคราะห์/ประเมินความเส่ียง       การวางแผนเพื่อลด/จดัการ
ความเส่ียง การบริหาร           ความต่อเน่ืองขององคก์รภาครัฐ
และเอกชน การส่ือสารความเส่ียง 

   Public risk; natural-disaster risk; manmade-
disaster risk; principles of risk management; principles of 
continuity management; emergency management 
concepts/theories; organizational vulnerabilities; disaster 
risk    perception;    risk    identification,    risk    analysis/ 
assessment; risk mitigation/management planning; 
business continuity management for public and private 
organizations; risk communication 
 
465-442 การฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์    280 ช่ัวโมง 
   Internships in Public Administration 
   เง่ือนไข การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาฐานะปี 3 
หรือ ปี 4 
   การฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาของผูศึ้กษา 
การฝึกฝนทกัษะท่ีไดเ้รียนในชั้นเรียนไปปฏิบติัในบริบท
องคก์าร การเรียนรู้ระบบและวธีิการทางานในองคก์ารจริง     
การรายงานและน าเสนอผลและประสบการณ์การฝึกงาน 
   Conditions: students must be enrolled as third-or 
fourth year students 
   Internships in public sector agencies, public 
enterprise agencies or other types of agencies related to 
students’ fields of study; practicing and applying skills 
learned in class rooms to organizational settings; learning 
systems and work procedures in actual organizations; 
reporting and presenting the results and experience of 
internships 
 
465-443 เตรียมสหกจิศึกษา    1(0-3-0) 
   Cooperative Education Preparation 
   หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน จริยธรรม
ในการปฏิบติังาน 
   Principle, concepts and process of cooperative 
education; regulations and basic knowledge of work; 
communication and human relations; personality 



development; presentation and report writing techniques and 
work ethics 
 
465-444 สหกจิศึกษา    9(0-36-0) 
   Cooperative Education 
   การปฏิบติังานในลกัษณะพนกังานชัว่คราว โดยไดรั้บ
การประเมินตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   On-the-job training as a temporary employee; to be 
evaluated according to specific job descriptions of each 
trainee 
 
465-445 หัวข้อพเิศษด้านการจดัการภาครัฐ 3(x-y-z) 
   Special Topics in Public Management 
   เง่ือนไข การลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาฐานะปี 4 
   ประเด็นท่ีน่าสนใจหรือปัญหาเฉพาะดา้นการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้ งน้ีอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์
ผูส้อน 
   Conditions: students must be enrolled as fourth-year 
students 
   Current issues or special topics in public 
management under the advice of instructor 
 
465-451 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  3(3-0-6) 
   Law of Criminal Procedure 
   รายวชิาบงัคบัก่อน 465-352 
   หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ าคุก 
คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา 
   Pre-requisite 465-352 
   General principles of criminal procedure; authority of 
investigator and court; accusation of criminal case and civil 
suit; summons and criminal summon; arrest; imprison; 
custody; temporary of set free; investigation; methods of 
district court consideration and evidence 
 
 
 

465-452 กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน  3(3-0-6) 
   Law of Evidence 
   หลกัทั่วไปของกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84-
130 และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226-244 
ประกอบด้วย ความเป็นมาของกฎหมาย ลักษณะพยาน 
ภาระการพิสูจน์ การน าเสนอและการรับฟังพยานหลกัฐาน 
ประเภทของพยานหลกัฐาน วิธีการพิเศษในการสืบพยาน
และการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน 
    General principles of evidence law; evidence of 
the civil code (item 84-130) and the criminal code (item 
226-244) that are the origin of evidence law, function of 
investigation, propose and listen the evidence, type of 
evidence, special method of investigations and weigh the 
evidences   
 
465-453 กฎหมายวธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง 3(3-0-6) 
   Law on Administrative Procedure    
   ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายวา่ 
ด้วยวิ ธีป ฏิบั ติ ร าชการท างปกครองของไทย และ
ต่างประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานของ “กระบวนการพิจารณา” 
ทางปกครอง     ความส าคญั ของกฎหมายวา่ ดว้ยวธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครองของไทย หลกัการส าคญัของกฎหมาย
ว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและขอบเขตการ
บงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว 
   Background and concepts of law on 
administrative procedures in Thailand and other 
countries; fundamental concepts of “Administrative 
Procedures”; the importance of the Thai law on 
administrative procedures; principles and the scope of 
enforcement of administrative procedure law 
 
 


