
                                                                  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำรรัฐกจิ 
   
944-100        3 ((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมำยและรัฐธรรมนูญไทย  
(Introduction to Laws and Thai Constitution)   

 ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายกับสังคม ล าดับศักด์ิของกฎหมาย 
ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
ประวติัของรัฐธรรมนูญไทย การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ การ
แบ่งแยกอ านาจ หลักประกันสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
สาระส าคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันและองค์กรส าคญัๆ  
ท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
  Definitions; characteristics and types of laws; law 
enforcement; law in order of priority; definitions of 
constitution; types of constitution; history of the Thai 
constitution; the origins of the constitution; separation of 
powers; rights and freedom according to the constitution; the 
essence of the current constitution; and key organizations 
written in the constitution 
 
944-110           3 ((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์      
(Introduction to Public Administration) 

 ความหมาย พฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี ขอบเขต
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์ กิจ
กรรมการบริหารงานภาครัฐท่ีเก่ียวกบั นโยบายสาธารณะ การ
บ ริห ารท รัพ ย าก รม นุ ษ ย์  ก ารบ ริห าร ง าน ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณ องคก์ารและกระบวนการบริหารงาน การปกครอง
ทอ้งถ่ิน การจดัการภาครัฐแนวใหม่ และการปรับตวัของภาครัฐ
ใหเ้ขา้กบับริบทปัจจุบนั  
 Definitions; development; concepts; theories and 
scope of public administration; relationship among public 
administration and other disciplines in social sciences; public 
administrative activities: public policy, human resources 
management, fiscal and budget management, organization and 
management process; local government; new public 

management concepts and government adaptation to the 
current context. 
 
944-111           3 ((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์ 
(Introduction to Political Science) 
 ความหมาย ความ เป็นมา และขอบข่ ายของ
การศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลกัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ แนวความคิดทางการเมือง รัฐและระบบ
ราชการ ระบบการเมือง ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 Definitions; history and scope of political science; 
main concepts of political science; Political concept; state 
and bureaucracy; political system; doctrine and political 
ideology; political institution; political comparison; 
international politics 
 
944-112      3 ((3)-0-6) 
กำรเมืองกำรปกครองไทย 
(Thai Politics and Government) 

  วิวฒันาการของการเมืองการปกครองของไทย 
การเติบโตของพลงัประชาธิปไตย การขยายตวัของระบบ
ราชการในบริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ประเดน็
ต่าง ๆ ด้านการเมืองการปกครองไทย ความไร้เสถียรภาพ
ของรัฐบาล การรวมอ านาจในการบริหาร รัฐธรรมนูญ พรรค
การเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ ง อ านาจนิยมใน
ระบบการเมือง การปกครอง และการเมืองนอกรัฐสภา 

  Evolution of Thai politics and government; 
growth of democratic power; expansion of public 
bureaucracy in the context of economic changes; various 
issues in Thai politics and government; government 
instability; centralization; constitution; political parties and 
parliamentary system; election; authoritarianism in Thai 
political system and government; ex-parliamentary politics 
 



944-115          3 ((2)-2-5)   
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักจิกำรเพ่ือสังคม (WIL) 
(Introduction to Social Enterprise (WIL)) 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักิจการเพ่ือสังคม บทบาท
และคุณลักษณะของผู ้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการ
องค์การท่ีประกอบการเพื่อสังคม แนวทางและวิธีการวดัผล
กระทบขององคก์ารท่ีประกอบการเพ่ือสงัคม กรณีศึกษากิจการ
เพ่ือสงัคมในประเทศไทยและต่างประเทศ  
  Concepts and theories of social enterprise; roles 
and characteristics of social entrepreneur; management of 
social entrepreneurial organization; approaches and methods 
for measuring the impact of social entrepreneurial 
organization; case studies of social enterprise in Thailand and 
other countries  
  
944-116          3 ((2)-2-5) 
กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ (WIL) 
(Public Service Management (WIL)) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดับริการสาธารณะ การจดัส่ง
บริการสาธารณะ คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ กลยุทธ์
นวตักรรม และการปฏิบัติการจัดบริการสาธารณะ แรงจูงใจ
บริการสาธารณะ การส่ือสารในการบริการสาธารณะ  
 Concepts of public service management; public 
service delivery; service quality in public service; strategy 
innovation and practice in public service; public service 
motivation; communication in public sector 
 
944-118          3 ((3)-0-6) 
องค์กำรและกำรจดักำรสมยัใหม่ 
(Organization and Modern Management) 

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับองค์กรและการ
จดัการสมยัใหม่ ประเภทและลกัษณะขององคก์ร อ านาจหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร 
กระบวนการบริหารและการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์ร 
การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบัติงานและการ
ควบคุม แนวโน้มของการบริหารและการจัดการในอนาคต 
กรณีศึกษา โดยเนน้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ 

 Concepts and theories relating to organization and 
modern management; types and characteristics of 

organization; authorities; organizational structures and 
operation; administrative and management processes; 
planning; organizing; leading; moral support and 
controlling; future trends of administration and 
management; case studies focusing on both public and 
private sectors 
 

944-122      3 ((3)-0-6) 
หลกัเศรษฐศำสตร์ 
(Principles of Economics) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์
อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตน้ทุนการผลิตและฟังกช์ัน่
การผลิต ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การค านวณรายได้
ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
  An overview of economics; laws of demand 
and supply; market equilibrium; elasticity of demand and 
supply; consumer behavior; cost and production functions; 
microeconomics of product markets; national income 
calculation; equilibrium level of national income; monetary 
policy; fiscal policy; international trade and finance 
 
944-200                                                                 3 ((3)-0-6) 
กฎหมำยว่ำด้วยวธีิปฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง 
(Administrative Procedure Law) 
 แนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
กฎหมายวา่ดว้ยศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง    
  Concepts of laws of administrative procedure in 
public sector; official information laws; laws of liability for 
wrongful act of official; laws of administrative court and 
administrative procedure   
 
944-201                  3 ((3)-0-6) 
กฎหมำยอำญำ 1 
(Criminal Law I) 
 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่าดว้ยบทนิยาม 
การใช้กฎหมายอาญา โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภยั การ



เพ่ิมโทษ ลดโทษและการรอลงโทษ ความผิดทางอาญา การ
พยายามกระท าความผิด การร่วมกนักระท าความผิด การกระท า
ความผิดหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายคุวามและลหุ
โทษ  
  The criminal code part I; definitions; application 
of penal laws; punishments; measures of safety; increase, 
reduction and suspension of punishment; criminal liability; 
attempt, accomplices, or concurrence of offences; recidive, 
prescription and petty offences 
 
944-202          3 ((3)-0-6) 
กฎหมำยอำญำ 2 
(Criminal Law II) 
 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2-3 ได้แก่ ความผิด
เก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง การ
ยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและ
แปลง การคา้ เพศ ชีวติและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง ทรัพย์
และลหุโทษ 

 The criminal code part II-III; wrongful acts relevant 
to security of state, government, justice, religion,  peace of 
society, counterfeit, trade, gender, life and body, freedom and 
prestige, property, and petty offences 
 
944-210                                                                 3 ((3)-0-6) 
นโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy) 
 กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของ
นโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย  แนวคิด วิธีการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน การน านโยบายไป
ปฏิบัติ การประเมินผลแผนและนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาลไทย  
 Public policy process; public policy formation; 
types of public policy and Thai public policy process; 
concepts and methods of public policy formation and planning 
for public policy implementation; plan and policy evaluation; 
public policy impacts; Thai government policy and operation 
plans 
 

944-211       3 ((3)-0-6) 
กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ 
(Thai Bureaucracy and Public Organization) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด เก่ียวกับการ
บริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะววิฒันาการการจดั
ส่วนราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร
ทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง
ท่ีมีต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการของ
ไทย  และกรณีศึกษาการน านวตักรรมมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในประเทศไทย และกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกบัการ
บริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 
  Philosophy; theories; and concepts of Thai 
bureaucracy and public organization; development of Thai 
bureaucracy management; characteristics and relationships 
in Thai bureaucracy organizations; influences of 
economical, social, and political systems on Thai 
bureaucracy; Thai bureaucracy problems; case studies of 
applying innovation to solve problems in Thailand and the 
Thai constitution concerning Thai bureaucracy and public 
organization 
 
944-212      3 ((2)-2-5) 
กำรจดักำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (WIL) 
(Local Government Management (WIL)) 
 บทบาทและการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบในการ
จัดบริการสาธารณะท้องถ่ิน ลักษณะส าคัญและความ
แตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กร
ภาครัฐอ่ืนๆ กระบวนการนโยบ ายสาธารณะท้องถ่ิน 
กระบวนการบริหาร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์การ
คลังสาธารณะและงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ภู มิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
นวตักรรมการจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบติังาน
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกรณีศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 Role and operations of local government as an 
organization with responsibilities for local public 



administration; important characteristics and differences 
between local government and other state bodies; local public 
policy processes; administration processes; human resources 
management; public fiscal administration and budgeting; the 
relationship  between central, regional and local government, 
innovation management in local government as well as public 
involvement in the workings of local government, with 
practice in local government organization and case studies 
from Thailand and abroad 
 
944-214          3 ((3)-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 
(Human Resource Management in Public Sector) 
 ความหมายและหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การบริหารงาน
บุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การ
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ การสร้างขวญัก าลังใจ การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน การยา้ยงาน 
การลงโทษ  การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ 
  Definition and function of human resource 
management; job analysis; manpower planning system; 
personnel administration; recruitment and selection; training; 
compensation and welfare; building up motivation and 
morale; assessment system; promotion; job rotation; 
relocation; punishment; layout; negotiation and labor 
relations; case studies of human resource management in 
public sector 
 
944-215          3 ((3)-0-6) 
กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ 
(Public Finance Administration) 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการคลังสาธารณะ บทบาท
ของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถาบัน
การเงิน การคลงัและระบบการเงินการคลงั นโยบายการคลงั 
นโยบายการเงิน งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ภาษี
อากร รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลงัท้องถ่ิน การ
บริหารงานพสัดุ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของ
ไทย 

  Introduction to public finance; government’s 
roles in economic system; introduction to financial 
institutions; finance and fiscal policy; monetary policy; 
governmental budget; governmental income; taxation; 
governmental expenditure; public debt; local fiscal; Supply 
Management;  problems and solutions of Thai finance and 
fiscal 
 
944-218      3 ((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมหลำกหลำย 
(Diversity Management) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความหลากหลายของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ความแตกต่างด้านวัยของ
บุคลากร  ความแตกต่างทางเพศ ความเป็นภูมิภาคนิคม ความ
แตกต่างทางวฒันธรรม  ความแตกต่างทางภาษา และความ
แตกต่างของกลุ่มอาชีพ  แนวทางปฏิบัติและกลยทุธ์ในการ
จัดการความหลากหลายในองค์กร  และสมรรถนะหลัก
ส าหรับการจดัการความหลากหลาย 
 Concepts of 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 diversity 
management 
 
944-219      3 ((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์นโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy Analysis) 

ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
ลกัษณะส าคญัของนโยบาย และตวัแบบนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้ง
ปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ จุดแข็ง และขอ้จ ากัด
ของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงตัวอย่างของ
งานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ  ทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

A study of concept on public policy, 
characteristics of public policy, models of public policy, as 



well as a study of the process of public policy analysis, 
consisting of problems of public policy, policy alternatives, 
policy enforcement, policy implementation, and policy 
assessment; analytical techniques of strengths and limitations 
of public policy, as well as examples of public policy 
researches both in Thailand and abroad. 
 
944-241          3 ((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 
 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ในองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานใน 
องค์การท่ีเน้นความรู้ ความส าคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์การ วงจรความรู้ซ่ึงประกอบด้วย การสร้าง การรวบรวม 
การสืบค้นและใช้งาน เคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการ
ความรู้ วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู้ กลยทุธ์ในการ
จดัการความรู้  
 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 
 
944-242           3((2)-2-5) 
กำรจดักำรวสิำหกจิชุมชน (WIL)    
(Management of Community Enterprise (WIL)) 
 ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบและพฒันาการของวิสาหกิจชุมชน การ
จดัการการตลาด การจดัการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กล
ยุทธ์พฒันาความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน การปฏิบัติ และ
กรณีศึกษาการจดัการวสิาหกิจชุมชน 
 Definitions; concepts; characteristics; types; 
methods; processes; patterns; and development of community 
enterprise; marketing management; production management; 
marketing campaign; strategies for developing strength of 

community enterprise; practice and a case study of 
management of community enterprise 
   
944-300      3 ((3)-0-6) 
กฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ 
(Criminal Procedure Law) 
 หลกัทัว่ไปวา่ดว้ยในการด าเนินคดีอาญา อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง 
จ าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นตน้และพยานหลกัฐาน  
   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 
 
944-301      3 ((3)-0-6) 
กฎหมำยลกัษณะพยำน 
(Law of Evidence) 
 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประกอบดว้ย ความเป็นมาของกฎหมาย
ลักษณะพยาน  หน้ าท่ีน าสืบ  การน าเสนอและรับ ฟัง
พยานหลกัฐาน ประเภทของพยานหลกัฐาน วิธีการพิเศษใน
การสืบพยานและการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน  
  General principles of evidence law; evidence of 
the civil code and the criminal code that are the origin of 
evidence law; function of investigation, purpose and listen 
the evidence, type of evidence, special method of 
investigations and weigh the evidences 
 
944-310      3 ((3)-0-6) 
จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
(Ethics and Good Governance) 
 ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานดา้นจริยธรรมและธรร
มาภิบาล คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนักบริหาร จริยธรรม
ทางการบริหารราชการ จริยธรรมทางการเมือง จริยธรรมทาง
ธุรกิจ จริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดา้นจริยธรรมและ



ธรรมาภิบาลในสังคมไทยและในระบบราชการ การทุจริต
ประพฤติมิชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ต่อตา้นการทุจริตในภาคราชการและภาคเอกชนของไทย การ
น าหลักธรรมาภิบาลมาสร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์ตวัอย่างงานวิจัยทางด้านจริยธรรมและธรร
มาภิบาล  
  Theories and basic concepts of ethics and good 
governance; basic morals for administrators; governmental 
ethics, political ethics, business ethics, and environmental 
ethics; ethical and governance problems in Thai society and 
Thai bureaucracy; corruption and misconduct; counter-
corruption;  anti-corruption in public and private sectors in 
Thailand; use of governance in human resource development; 
ethical and good governance research case studies 
  
944-311          3 ((3)-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์   
(Human Resource Development) 
 แนวความคิดและความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์วธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นโยบายของรัฐ
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการพฒันาและ
เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการ
ฝึกอบรม การปฏิบติัตามแผนการฝึกอบรม การประเมินผลการ
ฝึกอบรม การพัฒนาสายงานอาชีพ รูปแบบการพัฒนาใน
อนาคต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  Concepts and importance of human resources 
development (HRD); human resources development methods; 
government policy regarding human resources development; 
development processes and techniques including development 
and training need survey, curriculum development; training 
planning, training evaluation, and career path development; 
human resources development model in the future; problems 
and obstacles in human resource development 
 
\ 
 
 
 

944-315      3 ((2)-2-5) 
กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร (WIL)   
(Project Formulation and Analysis (WIL)) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าโครงการ
สาธารณะต่างๆ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การ
วิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
โครงการทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง การ
ปฏิบติัการจดัท าและวเิคราะห์โครงการ  
   Criteria and methods of public project 
formulation; project feasibility study; economic analysis; 
social and political analysis; practice on project formulation 
and analysis   
 
944-316      3 ((2)-2-5) 
กำรบริหำรโครงกำร (WIL) 
(Project Management (WIL)) 
 แนวคิดเก่ียวกับโครงการ การบริหารโครงการ 
และนวัตกรรมการบริหารโครงการ วงจรการบริหาร
โครงการตั้ งแต่การจัดท าและวิเคราะห์โครงการ การจัด
องค์การของโครงการ การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูด้  าเนินงานตามโครงการ การวางแผน การ
ปฏิบติั การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ปัญหา
ในการบริหารโครงการ การปฏิบติัการบริหารโครงการ 
  Concepts of projects,  project management and 
innovation in project management; the project management 
cycles i.e. project set up and analysis, project organization, 
determination of powers and responsibilities of project 
staff, planning, operations, control, follow-up and 
evaluation of projects, as well as project management 
problems; practice on project management 
 
944-317      3 ((3)-0-6) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Research Methodology in Public Administration) 
 กระบวนทศัน์การวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การก าหนด
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั  การ
เลือกตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานและเผยแพร่ผลงานวจิยั  



 Quantitative and qualitative research paradigm in 
Public Administration; research ethic; problem statement; 
literature review; research design; sampling; research 
instrument; data collection; data analysis; reporting and 
disseminating research findings  
 
944-318     ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)     
(Job Training in Public Administration (WIL)) 
เง่ือนไข  ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่3 
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวชิาของ
นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training in the field-related organizations and 
companies for students to learn from real business settings 
 
944-319             1 (0-3-0) 
เตรียมสหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Pre Cooperative Education in Public Administration) 

  ปรัชญาและเป้าประสงคข์องการจดัการศึกษาแบบสห
กิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเก่ียวกับจดหมาย  ประวติั
ประสบการณ์ เอกสารอา้งอิง และหนังสือรับรอง การพฒันา
ทกัษะทางดา้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลในสถานท่ีท างาน และ
ทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัสหกิจศึกษา จรรยาบรรณใน
การท างาน ความปลอดภยั และมนุษยสมัพนัธ์ 
 The philosophy and goal of cooperative education; 
preparation of the necessary paperwork to apply for jobs 
including effective cover letter, resume, reference, and letter 
of recommendation; the development of basic interpersonal 
communication skills expected in the workplace and general 
skills required to be successful in the cooperative program; 
work ethic, workplace safety, and human relation 
 
944-341      3 ((3)-0-6) 
สถิตสิ ำหรับกำรวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Statistics for Research in Public Administration) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ การวดัแนวโน้มเขา้สู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ สถิตินอน

พาราเมทริกซ์ การประยุกต์การวิจัยในงานบริหารเชิงรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
     Introduction to statistics; central tendency; 
dispersion; estimation; hypothesis testing; regression 
analysis and correlation; non-parametric statistics; 
application of research in a study relating to public 
administration and use of a statistical package 
 
944-342      3 ((2)-2-5) 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตแิละประเมนิผล (WIL)   
(Policy Implementation and Evaluation (WIL)) 
 แนวความคิด  ทฤษฎี  และกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบติั ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติั กล
ยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  การเมืองของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวในการน านโยบายไปปฏิบติั แนวคิดของการ
ประเมินนโยบาย ประเภทของการประเมินนโยบาย แนวทาง
การศึกษาและตัวแบบ เก่ียวกับการประเมินนโยบาย
สาธารณะ การเมืองของการประเมินนโยบาย ผลประโยชน์
ทบัซ้อนในการประเมินนโยบาย การวิจยัประเมินผล หลกั
จริยธรรมในการประเมินนโยบาย การปฏิบติัการน านโยบาย
ไปปฏิบติัและประเมินผล 
 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; 
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; practice on 
policy implementation and evaluation 
 
944-343          3 ((3)-0-6) 
นโยบำยกำรเงนิกำรคลงั 
(Fiscal and Monetary Policy) 

ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับ
นโยบายการเงินและการคลงั โดยเน้นศึกษาถึงบทบาทของ
รัฐบาลในการใชน้โยบายการคลงัและนโยบายการเงินเพื่อ
เป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการ



เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การแกปั้ญหาความยากจน การกระจายรายได ้และการจดัการ
นโยบายดา้นอุปสงค์และอุปทานของประเทศอย่างมีดุลยภาพ 
ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของโลกาภิวฒัน์และการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศต่อนโยบายการเงินและการคลงั
ภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัดุลการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศ การใชน้โยบายอตัราแลกเปล่ียนเพื่อปรับเสถียรภาพ
ของดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ  

A study on concepts, theories on fiscal and 
monetary policies, with an emphasis on the role of the 
government in implementing fiscal and monetary policies 
aiming for various development, such as economic growth 
promotion, economic stabilization, poverty reduction, income 
distribution, and the balanced demand and supply policy 
management; a study of the impact of globalization, the 
economic integration based on the domestic fiscal and 
monetary policies, international balance of payment, and the 
implementation of the exchange rate policy to stabilize the 
international balance of payment 
 
944-344      3 ((3)-0-6)  
กำรพฒันำทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) 

ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพฒันาทุน
มนุษย ์เทคนิคในการวางแผนจัดท าระบบสายงานอาชีพและ
แผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือสร้างความสามารถขององค์การ 
บทบาทเชิงกลยทุธ์ของการจดัการและการพฒันาทุนมนุษยใ์น
ประเด็นต่าง ๆ  การจัดการทุนมนุษย์ท่ียึดสมรรถนะ การ
ประเมินผล การจดัการการให้รางวลั การจดัการความปลอดภยั 
และการจดัการสารสนเทศทางดา้นทุนมนุษย ์
 Theories techniques and processes in human capital 
development, career path and succession planning for 
providing capabilities of organizations; strategic role of 
management and human capital development in various 
issues,; human capital management basing on competency 
assessment; reward management; security management and 
information management on human capital. 
 
 

944-345      3 ((3)-0-6) 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(Compensation Management) 
 แน ว คิ ด แ ล ะ แน วป ฏิ บั ติ ใน ก ารบ ริห าร
ค่าตอบแทน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 
การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน การส ารวจและ
วิเคราะห์ค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน การบริหาร
สัวสดิการและประโยชน์เก้ือกูล การก าหนดค่าจา้งส าหรับ
บุคคลบางประเภท การบริหารค่าตอบแทนในราชการพล
เรือน  
 Concepts and practices in compensation 
management; factors affecting compensation; job analysis 
and evaluation; survey and analysis of compensation; pay 
structure; welfare and benefit management; wage 
determination for special groups of personnel; and civil 
service compensation management 
 
944-346          3 ((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงในภำคองค์กรภำครัฐ 
(Risk Management in Public Sector Organization) 
 ประวติัความเป็นมาของการจัดการความเส่ียง 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงองค์กรภาครัฐ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้าน
นโยบาย ดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้น
อ่ืนๆ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความเส่ียงใน
องคก์รภาครัฐ  
 History of risk management; Introduction to 
risk management in public sector organization; risk 
management analysis; strategic; policy; good governance; 
financial; other risk;  case study of implementation of risk 
management in public sector organization 
 
944-347           3((3)-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับภำคสำธำรณะ 
(Marketing for Public Sector) 
 ความหมายและความส าคัญของการตลาด 
การตลาดเพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกับการบริหารงาน
ภาครัฐ การให้บริการและผูรั้บบริการ การเสนอคุณค่าให้กบั
ผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สัมพันธ์ภาพ



ระหว่างองค์การกับผูรั้บบริการ กรณีศึกษาการตลาดส าหรับ
การจดัการภาครัฐ 
 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 
 
944-348           3 ((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
(English for Public Administration) 
 การพฒันาความสามารถดา้นศพัท ์ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ กลยทุธ์การอ่านงานเขียนทางวชิาการดา้น 
รัฐประศานศาสตร์ การส่ือสารภาษาองักฤษในการบริการ
ภาครัฐ 
   Development of vocabulary in public 
administration; strategies in reading academic work in public 
administration; English communication in public services 
 
944-410           3 ((2)-2-5) 
กำรจดักำรกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
(Strategic Management for Public Sector (WIL)) 
 ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจดัการกล
ยทุธ์ กระบวนการจดัการกลยทุธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์การ
วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดกลยทุธ์ การน าไปใชแ้ละการ
ติดตามควบคุมประเมินผลเชิงกลยุท ธ์  การป ฏิบั ติและ
กรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจท่ีส าคญั 
  Definitions; concepts and theories of strategic 
management; strategic management process; objective 
determination; strategic analysis of the environment; the 
determination of strategy; implementation of strategy; follow-
up; monitoring and evaluating the strategy; practice and a case 
study of strategic management of dominant public and 
business sectors 
 
 
 
 

944-411      3 ((3)-0-6) 
กำรเจรจำต่อรองและกำรจดักำรควำมขัดแย้ง 
(Negotiation and Conflict Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง หลกัการ 
รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์ต่างๆ ธรรมชาติ รูปแบบและสาเหตุของความ
ขดัแยง้ แนวทางและกระบวนการจัดการความขัดแยง้ ทั้ ง
ระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การท า
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกล่ีย การส่ือสารในความขัดแยง้ 
เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ 
และในบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
  Concepts and theories of negotiation; principles, 
types and methods of negotiation; negotiation in multiple 
situations; natures, types and causes of conflicts; 
approaches and processes of structural, groups, and 
individual conflict management; conflict communication; 
public hearing; mediation; techniques and process of 
negotiation in specific situations and in different-cultural 
contexts 
 
944-414      3 ((3)-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์ 
(Labour Relations) 
แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานขององค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน แนวนโยบายของรัฐด้านแรงงาน 
กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน
และแรงงานสมัพนัธ์ บทบาทของรัฐบาล นายจา้ง และลูกจา้ง 
ในการเจรจาต่อรองและการแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และ
กฎหมายประกนัสงัคมและการบงัคบัใช ้
 Concepts of labour relations in public and 
private organization; government labour policy; labour 
laws and regulations; labour protection and labour 
relations; role of government, employer and employee on 
negotiation and solving labour conflict; social welfare and 
efforcement 
 
 
 
 



944-415      3 ((2)-2-5) 
กำรก ำกบัตดิตำมและประเมนิผล (WIL)   
(Monitoring and Evaluation (WIL)) 
 หลักการ  รูป แบบ  และวิ ธี การก ากับ ติดตาม
ประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการ
ปฏิบติัและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการก ากบัติดตามประเมินผล 
  Principles, forms, and procedures of monitoring 
and evaluation policies; programmes and projects; practice 
and applications of new techniques in monitoring and 
evaluation 
 
944-419          3 ((2)-2-5) 
นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL) 
(Innovation in Public Management (WIL)) 
 แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือและนวตักรรมในการ
จดัการภาครัฐ การจดัการแบบลีน การจดัการคุณภาพโดยรวม 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การปรับร้ือระบบ การบริหารงานภาครัฐ
แบบเครือข่าย การปฏิบัติและกรณีศึกษานวตักรรมทางการ
จดัการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ 

Concept of tools and innovations in managing 
public sector; lean government; total quality management; e-
governance; reengineering; governing by networking; practice 
and case studies of innovation in public management from 
Thailand and other countries 
 
944-440              3 (0-6-3)   
สัมมนำประเดน็กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ (WIL) 
(Seminar in Human Resources 
in Public Sector Issues (WIL)) 
 ปฎิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นการวจิยัและวเิคราะห์ปัญหาการจดัการ
ภาครัฐ 
  Practice in the application of human resources and 
organizational management concepts and theories in research 
and analysis of the public management problem 
 
 
 
 

944-441             3 (0-
6-3) 
สัมมนำประเดน็ทำงนโยบำยสำธำรณะ (WIL) 
(Seminar in Public Policy Issues (WIL)) 
 ปฎิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทาง
นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการในการวิจัยและ
วเิคราะห์ปัญหาการจดัการภาครัฐ 
 Practice in the application of public policy and 
project management concepts and theories in research and 
analysis of the public management problem 
 
 
944-442      3 ((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลกำรปฏิบัตงิำน 
(Performance Management) 
 การจัดการผลการปฏิบัติงานในองค์การโดยเน้น
ความส าคญัในการเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์การ 
หนา้ท่ีดา้นการทรัพยากรมนุษย ์และการออกแบบการวดัผล
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 Performance management in organizations with 
a focus on linkages among the organization’s strategic 
goals; the functions of human resources management and a 
design of performance measurement system that helps 
organizations achieve short-term and long-term goals vital 
to overall success  
 
944-444      8 (0-32-0) 
สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL) 
(Cooperative Education  
in Public Administration (WIL)) 
เง่ือนไข  ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่4  
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และคดัเลือก 
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า
ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมี



ระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งน้อย 4 เดือน และท าการประเมินผล
ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the process of job application and 
selection; handling of work responsibilities and understanding 
of organizational rules; application of the internship 
knowledge to assigned work; searching for additional 
knowledge and technology under the supervision of advisors; 
working at least four months during internship and being 
cooperatively assessed by the Department of Human 
Resources in the workplace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
    3 ((3)-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


