
ภาคผนวก ง 

คาํอธิบายรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 

 

1.  กลุ่มวชิาเอก 

บังคับ 

SOC 1102 หลกัสังคมวทิยา           3(3-0) 

  Principles of Sociology 

               ศึกษาเก่ียวกบันิยาม  ขอบเขต  ประวติัความเป็นมา  และแนวคิดของ      นกัสังคม

วิทยา   วิธีการศึกษาสังคมวิทยา  ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะท่ีเป็นแขนงหน่ึงของ

สังคมศาสตร์  การจดัระเบียบทางสังคม  การจดัลาํดบัชั้นทางสังคม  กลุ่มสังคม  สถาบนัสังคม  

วฒันธรรม  การขดัเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่  พฤติกรรมเบ่ียงเบน  

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  เนน้การศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวเิคราะห์ 

 

LAW 1102      ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                          3(3-0) 

  Principles of Jurisprudence 

    ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสําคัญ       

การจดัทาํ การใช ้การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายอาญา และกฎหมายวธีิพิจารณาแพง่และอาญา เฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้ 

 

LAW 2501 กฎหมายปกครอง 1                3(3-0) 

  Administrative Law 1  

   ศึกษาความหมาย ความสําคญัและวตัถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลกั

ทัว่ไปเก่ียวกบั หลกัการรวมอาํนาจ หลกัการกกระจายอาํนาจ หลกันิติรัฐ  นิติกรรมทางปกครอง 

สัญญาทางปกครอง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองและการพิจารณาคดีปกครอง  

หลักการใช้อาํนาจดุลพินิจและอาํนาจผูกพนัของฝ่ายปกครอง หลักการบริการทางสาธารณะ        

หลกัความชอบดว้ยกฎหมายและการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย  การจดัรูปแบบปกครอง

ของไทย 
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LAW 2504   กฎหมายรัฐธรรมนูญ                    3(3-0) 

  Constitutional Law  

    ศึกษาประวติั ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ   

รัฐบาลและรูปของรัฐบาล  หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ  หลกันิติรัฐ  อาํนาจอธิปไตย  การกระทาํของ

รัฐ และความเก่ียวพนัระหวา่งอาํนาจเหล่าน้ีกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษาระบบการจดั

องคก์ร และระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   

 

POL  1102 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐศาสตร์ 3(3-0) 

  Introduction  to  Political  Science 

    ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

รัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน   ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน กระบวนการทางการเมือง  

รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญัตลอดจน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยสังเขป 

 

POL 1103 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 

  Introduction to  Public  Administration 

  ศึกษาความหมาย  พฒันาการ  แนวความคิด  ทฤษฎี   และความสัมพนัธ์ของวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร์  ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลงัและ

งบประมาณ  องคก์ารและกระบวนการบริหารงาน 

 

POL  1105 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0) 

  Introduction  to International relation 

    ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวฒันาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ    

การกาํหนดนโยบายต่างประเทศ  เคร่ืองมือและแบบแผนการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ   และองคก์ารระหว่าง

ประเทศ   
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POL  1301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0) 

  Thai Public Administration System 

    ศึ กษาปรั ชญา ทฤษฎี  แนวความคิ ด กระบวนการ ค่ านิยม ระบบ โครงสร้ าง                                

และวิวฒันาการของการบริหารราชการไทย  ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการบริหารราชการไทย            ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการบริหารราชการไทย           

การปฏิรูประบบราชการ ไทย  และแนวโนม้ของการบริหารราชการไทยในอนาคต 

 

POL  2101 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0) 

  Thai  Local  Government  

    ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานของการปกครองและ     

การพฒันาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวนัตก   และเนน้การปกครองทอ้งถ่ินไทย  ประวติั

และพฒันาการ     ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปกครองทอ้งถ่ินกบัการปกครองส่วนกลางในแง่อาํนาจ  

รูปแบบ  ปัญหาและผลการกระทบต่อการพฒันาสังคม และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของ

ไทยในปัจจุบนั 

 

POL  2301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0) 

  Public Policy and Planning 

    ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกาํหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน  

ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ  การกาํหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการนํานโยบายไปปฏิบติั  การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการ

วางแผน การนําแผนไปปฏิบติั     ปัญหาและอุปสรรคในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน       

การศึกษาดงักล่าวจะเนน้ถึงนโยบายและแผนงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 

POL  2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0) 

  Fiscal and Budgeting Administration  

    ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเก่ียวกบัการคลงั และการงบประมาณ  

ระบบการคลงั  นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลงั      นโยบายการเงินของรัฐ    ระบบภาษี

อากร    รายรับ    รายจ่ายของรัฐ        หน้ีสาธารณะ  กระบวนการงบประมาณ          เทคนิคและการ

วเิคราะห์งบประมาณ    ปัญหาการงบประมาณในประเทศไทย 
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POL  3301 การวเิคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0) 

  Project  Analysis  and  Project  Management 

  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบาย  แผนและโครงการ วงจรโครงการการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร

โครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ  โดยเนน้ศึกษา

โครงการสาธารณะภายใตบ้ริบทของสังคมไทย 

 

POL  3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0) 

  Public Human Resource Administration 

  ศึกษาปรัชญา  ความเป็นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ั้งแต่

การวางแผนกาํลงัคน  การกาํหนดตาํแหน่ง  การกาํหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน  การสรรหา การ

พฒันาบุคคล การประเมินผลการปฏิบติังาน  การเล่ือนตาํแหน่ง  การปรับเปล่ียนหมุนเวยีนโยกยา้ย  

การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ต่อสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 

POL  4901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 

  Seminar  in  Public  Administration 

  ศึกษารายกรณีทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์  โดยเน้นสภาพปัญหาและการพฒันา

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นาํขอ้คน้พบมาปฏิบติัการสัมมนา  ทั้งน้ี อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์

ผูส้อน 

 

POL  4902 วธีิวจัิยเบือ้งต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2) 

  Introduction to  Public  Administration  Research Methodology 

  ศึกษาเก่ียวกับความหมาย และ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการวิจยั  การออกแบบการวิจยั  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยั  การเขียนเค้า

โครงการวิจยั  การอ่านรายงานการวิจยั  การนาํผลการวิจยัไปใช้      ฝึกปฏิบติัการดาํเนินงานวิจยั   

ทุกขั้นตอน 
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เลอืก 

SOC 2201 สวสัดิการสังคม           2(2-0) 

Social Welfare 

   ศึกษาความหมาย กระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความต้องการของ

สังคม  ศึกษารูปแบบ ลกัษณะงานสวสัดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกบังาน

สวสัดิการของต่างประเทศ  

 

POL  1101 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0) 

  Thai  Politics  and  Government 

    ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หนา้ท่ีของรัฐ  ความสัมพนัธ์

ระหวา่งรัฐกบัสังคม  ประชาชนกบับทบาททางการเมือง    พฤติกรรมทางการเมืองของไทย    

วเิคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบัการปกครองและการเมือง 

 

 

POL  1104 ทฤษฎกีารเมือง 3(3-0) 

  Political  Theory 

    ศึกษาการสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัรัฐศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีท่ีสําคญั  ๆ  ในทาง

รัฐศาสตร์ในสมยัปัจจุบนั  เช่น ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี         ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีบทบาท  ทฤษฎีการ

ส่ือความหมาย และทฤษฎีการพฒันาทางการเมือง 

 

POL  1302 การบริหารงานรัฐวสิาหกจิไทย 3(3-0) 

  Thai  Public  Enterprise  Administration 

   ศึกษาหลกัการและนโยบายการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจ      วิวฒันาการของรัฐวิสาหกิจ

ในประเทศไทย  การจัดรูปงาน  วิ ธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในการจัดการทั่วไป                    

การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน  บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ  ปัญหาต่าง ๆ ใน

การดาํเนินงานของรัฐวสิาหกิจไทยตลอดจนวธีิการแกไ้ข 
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POL  2303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 

  Personnel Evaluation 

    ศึกษาแนวคิด  หลักการในการประเมินบุคคลในองค์การ  การประเมิน

กระบวนการเลือกสรร  บรรจุ  แต่งตั้งบุคคลเขา้ทาํงาน       การประเมินผลการปฏิบติังาน  การ

พิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค  และเคร่ืองมือในการประเมินบุคคลท่ีมีความแม่นตรง 

เช่ือถือได ้

 

POL  3101 การเมืองไทย 3(3-0) 

   Thai  Politics 

     ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ วา่ดว้ยการพฒันาทางการเมือง   ปัญหาทางการเมืองของ

ประเทศ  บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพฒันาทางการเมืองของประเทศไทย 

 

POL  3103 ปัญหาการเมืองไทย 3(3-0) 

  Problems  of  Thai  Politic  and  Government 

    ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิหลัง  หลักสําคญัของการเมืองการปกครองไทยในสมยั

ราชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน   เนน้การวเิคราะห์สาเหตุสาํคญัของปัญหาการเมืองไทย นบัตั้งแต่หลงัการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  ผลกระทบต่อปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบนั    

แนวโนม้และการแกไ้ขปัญหาเพื่อการพฒันาการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

 

POL 3201 นโยบายต่างประเทศของไทย 3(3-0) 

  Foreign Policy  of  Thailand 

    ศึกษารูปแบบ  กระบวนการกาํหนดและดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทย      

โดยเน้นถึงปัจจยัและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของไทย  อนัมีผลต่อรูปแบบของ

นโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบนั  รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัชาติมหาอาํนาจ 
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POL  3303 การบริหารการพฒันา 3(3-0) 

  Development Administration  

  ศึกษากระบวนการ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพฒันาของไทยกบัประเทศ

อ่ืนๆ และศึกษาหลกัการและทฤษฎีการบริหารการพฒันา  โดยเนน้การพฒันาระบบบริหาร บทบาท

ของระบบบริหารในการพฒันาประเทศ   รวมทั้งความสัมพนัธ์และปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการพฒันาประเทศ 

 

POL  3304 การจัดการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0) 

New Public Management 

  ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของแนวคิด ทฤษฎีการจดัการภาครัฐแนวใหม่   

ความแตกต่างระหว่างการจดัการภาครัฐแนวใหม่กบัรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิม  รวมทั้งการ

จดัการปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

 

POL  3305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

  Administrative  Technique 

  ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ เช่น  การปรับปรุงระบบงาน  วิธีการวิเคราะห์

เพื่อให้การทาํงานไดม้าตรฐาน  การบริหารงานโดยวตัถุประสงค ์(Management  by  Objective)  

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  PERT,  CMP  เป็นตน้  รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอยา่งในฐานะท่ีเป็น

เทคนิคการบริหาร 

 

POL  3306 การวเิคราะห์องค์การและวเิคราะห์ระบบงาน 3(3-0) 

  Organization  and  System  Analysis 

  ศึกษามโนภาพการศึกษาวเิคราะห์เชิงระบบ  ความหมายและประเภทของระบบ

ลกัษณะพื้นฐาน  ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบยอ่ย  สหวทิยาการในการศึกษาวเิคราะห์

เชิงระบบ  ระเบียบวธีิ  การวิเคราะห์เชิงระบบ  การศึกษาองคก์ารดว้ยวธีิการเชิงระบบ                  

การออกแบบและวเิคราะห์ระบบองคก์าร  การออกแบบและวเิคราะห์ระบบการบริหารปฏิบติัการ  

ปัญหาระบบการปฏิบติังาน  หลกัการวเิคราะห์และออกแบบ  การวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน

คอมพิวเตอร์ การประยกุตเ์คร่ืองมือเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพเพื่อการวเิคราะห์  การวเิคราะห์และ

พฒันาระบบคุณภาพชีวติในองคก์าร 
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POL  3307 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0) 

  Comparative   Local  Government  and  Administration 

  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบอบประชาธิปไตยกบัการปกครองทอ้งถ่ิน การ

กระจายอาํนาจทางการเมืองและการบริหาร  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสร้างและการบริหาร

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  รูปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศกบัประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ

การปกครองทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ปัญหาและแนว

ทางแกไ้ขปรับปรุง  ตลอดจนแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทยในอนาคต 

 

POL  3308 การประเมินผลโครงการ 3(3-0) 

  Program  Evaluation 

  ศึกษาหลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือนัก

บริหาร  ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล  

โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหว่างและหลงัการปฏิบติัตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบนั    

ต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพฒันาขององคก์ารในทอ้งถ่ิน 

 

POL  3309 การวเิคราะห์นโยบาย 3(3-0) 

  Policy  Analysis 

   ศึกษาหลกัการและกระบวนการในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิคการ

วิเคราะห์แบบต่าง ๆเช่น  การใช้ทฤษฎีระบบ  เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม               

การประยุกตเ์ทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะท่ีสําคญั ๆ โดยเนน้การ

วเิคราะห์นโยบายท่ีสาํคญัของประเทศไทย 

 

POL  3310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0) 

  Management  Information  System 

    ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ  การวเิคราะห์ขั้นตอน

ของงานในองคก์าร  ทั้งการวางแผน  การปฏิบติังาน  การติดตาม  ควบคุมและการประเมินผลอยา่ง

เป็นระบบ  โดยบูรณาการการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐ     

รัฐวสิาหกิจ    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 
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POL  4101 พฒันาการทางการเมือง 3(3-0) 

  Political  Development 

    ศึกษาความหมายของการเปล่ียนแปลงในสังคมและการเมือง  จุดมุ่งหมายของการ

พฒันาทางการเมือง  วถีิทางและวธีิการแห่งการพฒันาการเมือง  รูปแบบของการพฒันาการเมืองใน

อดีตและปัจจุบนั  ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันาจริยธรรมแห่งการพฒันา 

 

POL  4102 การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย 3(3-0) 

  Thai  Local  Organization  Management 

  ศึกษาความหมาย  หลกัการ  ประเภทขององคก์ารในทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีเป็นของรัฐและ

เอกชน  โครงสร้างของสังคมกบัการจดัองคก์ารในทอ้งถ่ิน  หลกัการจดัองคก์ารในทอ้งถ่ิน  การ

ประสานงาน  การจดัและการดาํเนินงานระหวา่งองคก์ารในชุมชนระดบัต่าง ๆ แนวโนม้การจดั

องคก์ารทอ้งถ่ินและแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเนน้องคก์ารทอ้งถ่ินไทย และความสัมพนัธ์

ขององคก์ารทอ้งถ่ินไทยกบัการเปล่ียนแปลงสังคมไทยปัจจุบนั  รวมทั้งความสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

POL  4103 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                              3(3-0) 

                            Local Wisdom Management 

   เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ   

ภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน         การใหค้วามหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาท่ีแฝงอยู่

ในระบบคิด     ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม

และนามธรรม          รวมทั้งถึงการส่งเสริม  อนุรักษ ์ และฟ้ืนฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของ

ทอ้งถ่ินอยา่ง  ย ัง่ยนื 

 

POL 4104 จริยธรรมในการบริหาร                                                              3(3-0) 

  Ethics in  Administration  

    ศึกษาแนวคิด  ความหมาย   และความสําคญัของจริยธรรมในการบริหารงาน  

บทบาท  หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร  จริยธรรมสําหรับการบริหาร          ปัญหาและ

แนวทางในการพฒันาจริยธรรมในการบริหารจริยธรรมสาํหรับนกับริหาร 
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POL      4105 สันติศึกษาเพือ่พฒันาท้องถิ่น                                                      3(3-0) 

  Peace Studies for Local Development 

    ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีสันติศึกษาและความขดัแยง้     ทกัษะการเจรจา

ต่อรองและการไกล่เกล่ีย   การอาํนวยความสะดวกและการจดัประชาพิจารณ์ กลุยุทธ์และกลวิธีใน

การจดัการความขดัแยง้อย่างสันติ ทกัษะและกลไกในการบริหารความขดัแยง้  วฒันธรรมและ      

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการสร้างสมานฉนนัท ์สันติสุขในชุมชน 

 

POL  4903 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 

  Independent  Study 

  ศึกษาค้นควา้เก่ียวกับปัญหาท่ีสําคญัและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน

ทอ้งถ่ิน โดยเสนอโครงการดาํเนินการศึกษาตามโครงการ  เขียนรายงานผลการศึกษาอยา่งมีระบบ  

ทั้งน้ีใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมและคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูส้อนประจาํกลุ่ม 

 

LAW 2304 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์                                                               3(3-0) 

                       Civil  Laws 

  ศึกษาหลกักฎหมายสารบญัญติัเก่ียวกบักฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบุคคล 

นิติกรรม-สัญญา  หน้ี  ครอบครัว  มรดก 

   

LAW 2305 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคทัว่ไป             3(3-0) 

  Criminal Law : General Principles 

    ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่

มาตรา  1 – 106  และภาค  3  ลหุโทษตั้งแต่มาตรา 367-398  

  

LAW 2306 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผดิ                           3(3-0) 

  Criminal Law : Offences 

    ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2              

ภาคความผดิ ตั้งแต่ มาตรา107-366  
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LAW 2502 กฎหมายปกครอง 2  3(3-0) 

  Administrative Law 2  

    ศึ ก ษ า ก ฎ หม า ย เ ก่ี ย วกับ ก ร ะ บ วน ก า ร ป ฏิ บัติ รา ช ก า รข อง ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พระราชบญัญติัว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิดของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง

และวธีิพิจารณาคดีปกครอง  

 

LAW 2503 กฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารราชการไทย 1 3(3-0) 

 Law of Administration of State Affairs I 

    ศึกษาในเร่ืองหลักสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและ

ขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินของไทย 

 

LAW 2511 กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองท้องถิน่  3(3-0) 

    Administrative  Law 

    ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจดัระเบียบราชการบริหารทอ้งถ่ิน  องค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายปัจจุบัน  งานขององค์กรเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาํนาจในการออกกฎหมาย  การกาํกบัดูแลเหนือองคก์รเช่นว่าน้ีการกาํกบัดูแล

เหนือบุคคล  และการกาํกบัดูแลเหนือการกระทาํ  รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลงัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการควบคุมจากส่วนกลาง 

 

 

LAW 3301 แรงงานสัมพนัธ์ 3(3-0) 

 Labour  Relations 

    ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร ประวติัและวิวฒันาการของ

สหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ สภาพขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบั

ลูกจา้ง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนดัหยุดงาน นโยบายแรงงาน และภาวะการทาํงาน กฎหมาย

แรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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LAW 3503  กฎหมายลกัษณะพยาน                       3(3-0)                   

                      Law of  Evidence 

    ศึกษาลกัษณะและกฎเกณฑก์ารสืบพยานหลกัฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

หลกัในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลกัฐาน  หลกัเก่ียวกบัพยานความเห็น  ขอ้ท่ีศาลรู้เองขอ้

สันนิษฐาน หนา้ท่ีนาํสืบตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ภาค 1 ลกัษณะ 5 และประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 โดยการวิเคราะห์หลกักฎหมาย ทฤษฎีและคาํพิพากษาศาล

ฎีกา เพื่อใหส้ามารถใชบ้ทบญัญติัทางกฎหมายไดใ้นทางปฏิบติั 

 

LAW 3504 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 1                                                     3(3-0) 

  Law  of  Civil  Procedure  I 

    ศึกษากระบวนการดาํเนินคดีแพ่ง ให้ทราบบทวิเคราะห์ศพัท ์ ศาลคู่ความ การยื่น 

และส่งคาํคู่ความและเอกสาร คาํพิพากษาและคาํสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

ภาค 1 ลกัษณะ 1 ถึง 4,6 วิธีพิจารณาสามญัในศาลชั้นตน้ วิธีพิจารณาวิสามญัในศาลชั้นตน้ ตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ภาค 3 และ 4 

 

LAW 3506 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1                                               3(3-0) 

  Law  of  Criminal  Procedure  I 

    ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาให้ทราบหลักทั่วไป อํานาจของ

พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจบั ขงั จาํคุก และปล่อยชั่วคราว การ

สอบสวน การชนัสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ภาค3   
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MGT 2107 ทฤษฎอีงค์การ               3(3-0) 

  Organization Theory 

  ศึกษาวิวฒันาการของทฤษฎีเก่ียวกบัองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ 

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งองคก์ารรูปนยัและอรูปนยั การออกแบบองคก์าร องค์ประกอบพื้นฐานของการ

ออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าท่ี อาํนาจและอิทธิพล การติดต่อส่ือสาร 

กระบวนการวินิจฉยั     สั่งการ สายการบงัคบับญัชา การควบคุมการขดัแยง้และศึกษาเก่ียวกบัการ

พฒันาและการเปล่ียนแปลงองคก์าร  

 

MGT 2201  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม           3(3-0) 

  Techniques in Training and Conference  

  ศึกษาเก่ียวกบัการสํารวจความตอ้งการและขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของ      

การฝึกอบรม เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมและการประชุม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็นในการ

ฝึกอบรม การเป็นผูป้ระสานงานในการฝึกอบรม วิธีการจดัโปรแกรมการคาํนวณค่าใช้จ่ายการ

ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

 

MGT  3201   การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน           3(3-0) 

  Efficiency Development 

  ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง บุคลิกภาพและ

การสาํรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น ความตอ้งการของมนุษย ์ค่านิยม         

การสาํรวจ และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงานวฒันธรรมในการทาํงาน การตั้ง

เป้าประสงคข์องชีวติและการทาํงานการสาํรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค

ในการทาํงาน การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 

HRM 2201       ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทมี                                3(3-0) 

  Quality Management Through Leadership and Team 

  ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ คุณลกัษณะและบทบาทหน้าท่ีของ

ผูน้าํท่ีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้าํในการทาํงานเป็นทีม การสร้าง

ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม การสร้าง

ความภูมิใจให้ทีมงาน การจดัการความขดัแยง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแกไ้ขปัญหาและการ

ตดัสินใจในการทาํงานเป็นทีม 
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HRM  2103  พฤติกรรมองค์การ                                                            3(3-0) 

  Organization Behavior 

  ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบ

ต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม ศึกษาถึงการใชพ้ลงังานของกลุ่ม

ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวญัและกาํลังใจให้กับบุคคลในองค์การถึงการพฒันา

พฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 

 

HRM 3102 การบริหารค่าตอบแทน                                                            3(3-0) 

  Compensation Management 

  ศึกษาถึงวิธีการจ่ายค่าตอบแทน การกาํหนดนโยบาย โครงสร้างและวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนหลกัการจ่ายค่าตอบแทนในองคก์าร รวมถึงรูปแบบการ จ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ 

แนวคิดปัจจุบนัในการบริหารค่าตอบแทน วิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทน การควบคุมการบริหาร

ค่าตอบแทน เพื่อใหก้ารจ่าย ค่าตอบแทนในองคก์ารเกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจ 

 

HRM 3301 การวเิคราะห์งาน            3(3-0) 

  Job Analysis 

  ศึกษาโครงสร้างของงาน การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบังาน วิธีการทาํงานวิเคราะห์งาน

การแบ่งแยกประเภทของงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงานต่าง ๆ ในองคก์าร ตลอดจนถึงการ

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับรรยากาศ และทรัพยากรบุคคลในแต่ละองคก์าร 

 

OFM 1101 การบริหารงานสํานักงาน 3(3-0) 

  Office Management 

  ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดาํเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการจัด

สาํนกังาน  งานสารบรรณ  งานพสัดุ  การวางแผนผงั  และระเบียบวธีิปฏิบติัของงานสํานกังาน  การ

จดัสถานท่ีทาํงาน  การอาํนวยการพนกังาน  การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

GSOC 4902 สถิติสําหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0) 

  Statistics for Social Science Research 

   ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด วธีิการแนวสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

กระบวนการ  และเทคนิคการใชส้ถิติในงานวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
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SOC 2101 สังคมวทิยาชนบทและเมือง          3(3-0) 

  Rural and Urban Sociology 

  ศึกษาความหมายของคาํวา่ สังคมวทิยาชนบทและเมือง   ความหมายของ ชุมชน

แบบชนบทและเมือง  ลกัษณะสังคมชนบทและเมืองดา้นนิเวศวทิยา    ประชากร   การอาชีพและ

เศรษฐกิจ สถาบนัสังคม   กลุ่มและองคก์รทางสังคม    ลกัษณะค่านิยม   การเปล่ียนแปลงสังคม

ชนบทเป็นสังคมเมือง   ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง   การวางผงัเมือง  

 

SOC 2104 ชุมชนศึกษา          3(2-2) 

  Community Study 

  ศึกษาความหมาย ความจาํเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษา

ชุมชนในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนตลอดจนศกัยภาพของชุมชนใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมฝึกปฏิบติัศึกษาชุมชนตามเน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
SOC 2302 กระบวนการพฒันาชุมชน           3(3-0) 

  Process of Community Development 

  ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย  ขั้ น ต อ น ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า ชุ ม ช น   วิ เ ค ร า ะ ห์

กระบวนการพฒันาชุมชนแบบต่างๆท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การสร้างรูปแบบกระบวนการพฒันาชุมชน

ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

 

SOC 2303 การบริหารงานพฒันาชุมชน           3(3-0) 

  Community Development Administration 

   ศึกษาแนวคิดและหลกัการบริหาร การบริหารงานพฒันา การประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทขององคก์รในชุมชนในการบริหารงานพฒันาชุมชน 
 
SOC 3302 ภาวะความเป็นผู้นําในงานพัฒนาชุมชน           2(2-0) 

Leadership in Community Development 

    ศึกษาความหมายผูน้าํ ภาวะความเป็นผูน้าํ คุณลกัษณะของผูน้าํ  ประเภทของผูน้าํ 

บทบาทผู ้นํา ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะผู ้นํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู ้นํา              

การสรรหาผูน้าํ เทคนิคในการอบรมผูน้าํในชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบังานพฒันาชุมชน 
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SOC 3309 การพฒันาแบบยัง่ยนื    2(2-0) 

Sustainable Development 

    ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลกัการของการพฒันาแบบยัง่ยืน ศึกษาการมีส่วนร่วม

ขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมีต่อชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบติั เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบ

พึ่งตนเองในชุมชนตามวิถีไทย  เนน้ศึกษาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อุดมการณ์แผน่ดิน

ธรรม แผน่ดินทอง และอ่ืน ๆ  
 
EA  1102  ภาวะผู้นํา                 2(2-0) 

  ความหมายและความสาํคญัของผูน้าํ แบบของผูน้าํ  บทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํ  

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดี  การเสริมสร้างภาวะผูน้าํ  จิตวิทยาผูน้าํ  การพฒันาความสร้างสรรคข์อง

ผูน้าํ ผูน้าํกบัการตดัสินใจ  ฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํ 

 

2.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ 

เลอืก 

PR 3501  การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  3(3-0) 

    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  แนวคิดและ

การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน การจดัองค์กรงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งงานประชาสัมพนัธ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์ วิวฒันาการ 

วตัถุประสงค ์นโยบายและวิธีการดาํเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม 

วธีิดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน    
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ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 

  Financial Accounting 

  ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี แม่บทการบญัชี การบญัชีเก่ียวกบั

กิจการให้บริการ กิจการซ้ือมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 

การจดัทาํกระดาษทาํการ การจดัทาํงบการเงินของกิจการแต่ละประเภทเพื่อแสดงผลการดาํเนินงาน

และแสดงฐานะการเงิน การบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบสําคญั การทาํงบพิสูจน์ยอดเงิน

ฝากธนาคาร การบญัชีเก่ียวกบักิจการไม่แสวงหากาํไร การจดัทาํงบการเงินจากระบบการบนัทึก

บญัชีไม่สมบูรณ์ และระบบบญัชีเด่ียว 

 

ACC 2701 การภาษีอากรธุรกจิ 3(3-0) 

  Business  Taxation 

  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและรายละเอียดในการปฏิบติั

เก่ียวกบัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี

สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคาํนวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   

การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่าง ๆ ในเร่ืองภาษีอากร

ธุรกิจ 

 

FB 1401 การเงินธุรกจิ 3(3-0) 

  Business Finance 

  ศึกษาถึงขอบเขต   ลกัษณะ  บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน

เป้าหมายและความสําคญัของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้ในการจดัสรร

เงินทุนภายในธุรกิจ    การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ี

เก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 

 

FB 1403 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0) 

  Personnel Finance 

  ศึกษาถึงแหล่งเงินฝาก แหล่งเงินกู ้และวธีิคิดดอกเบ้ียของสินเช่ือส่วนบุคคล ศึกษา

ลกัษณะการประกนัชีวิต การเสียภาษีเงินไดแ้ละการตดัสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจดัทาํงบประมาณ

รายได ้หลกัการจดัสรรเงินรายจ่ายในชีวติประจาํวนัเพื่อการออมและลงทุน 
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MK 1101 หลกัการตลาด (3-0) 

  Principles  of   Marketing  

  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคญั  และหนา้ท่ีของการตลาดในฐานะเป็นกิจกรรม

หลกัทางธุรกิจอยา่งหน่ึง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  

ส่วนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค   

ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิยัตลาดในเบ้ืองตน้ 

 

MK 2504 การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 

  Integration    Marketing   Communication 

  ศึกษาลกัษณะทัว่ไปและความสําคญัของการส่ือสารทางการตลาด   กระบวนการ

ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด   การผสมผสานเคร่ืองมือ 

การส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีสูงสุด   รูปแบบ 

การส่ือสารการตลาดภายในและภายนอกหน่วยงาน   เทคนิคและการเลือกใช้เคร่ืองมือในการ

ส่ือสาร   รวมถึงการประยกุตว์ธีิการส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 

 

MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 

   Marketing    Management  

  ศึกษาถึงความสําคญัของการบริหารการตลาด      บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร

การตลาด   การวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสร้าง

ตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค   การวิจยัตลาดและการพยากรณ์ความ

ต้องการของตลาด   การแบ่งส่วนตลาด   การเลือกตลาดเป้าหมายและ  การกาํหนดตาํแหน่ง

ผลิตภณัฑ์  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์    ราคา    ช่องทางการจดั

จาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   การจดั

องคก์รการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
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MGT 1101  องค์การและการจัดการ  3(3-0) 

   Organization and Management  

   ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป  การวางแผน  การจัดสายงาน

หลกัเกณฑ์และแนวความคิดในการจดัตั้งองค์การธุรกิจ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ

หลกัการบริหารและหน้าท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน  ในแง่การวางแผนการจดัคนเขา้งาน 

การสั่งการ  การจูงใจคนทาํงาน  การควบคุมปฏิบติังานต่าง ๆ  ใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายท่ีตั้งไว ้

 

MGT 1102       ความรู้เบือ้งต้นในการประกอบธุรกจิ  3(3-0) 

    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลกัษณะพื้นฐานของธุรกิจต่าง ๆ  และองค์ประกอบท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ  ไดแ้ก่  การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานกังาน                    

ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกิจ 

 

MGT 3102  การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0) 

   Entrepreneurship  

  ศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของผูป้ระกอบการท่ีดี   หลกัทฤษฎีและปฏิบติัของ

การจดัการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอ่ม ขนาดกลางและขนาดใหญ่   แนวทางการจดัตั้ง

ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจดัการทางการเงิน    การจดัรูปแบบองค์กร 

การว่าจา้งและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  

ลกัษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนกัธุรกิจ  กฎหมาย

ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อส่ิงแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด

ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
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MGT 3103  การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ   

การลงทุน   การจดัหาเงินทุน    การจดัองค์การ   การปฏิบติังาน  โครงสร้างของตลาดและการ

ดาํเนินกลยุทธ์ทางการตลาด   ขอ้ไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ

เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ  เช่น  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

การผลิต  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์   การประเมินผลการดาํเนินงาน  

แนวโนม้และบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 

MGT 3105  การประกอบการธุรกจิชุมชน    3(3-0) 

   Community  Business  Operation  

   ศึกษาความหมาย  ความสําคญั   รูปแบบ  และองค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจชุมชน  ไดแ้ก่  การจดัการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงิน  การบญัชี  และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลกัษณะของชุมชน  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชนท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ   และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการดาํเนินการ

ของผูป้ระกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีต่อชุมชนและ

ต่อสังคมโดยรวม  ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 

 

ECON 1103   เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  3(3-0) 

   An Introduction to Economics 

  เง่ือนไขบงัคบั : สาํหรับนกัศึกษาเอกสาขาอ่ืน และไม่นบัเป็นวชิารอง 

  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การผลิต ตน้ทุน

การผลิตตลาด ผลิตภณัฑ์มวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลงั การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

การคา้ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 
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ECON 1104   เศรษฐกจิไทย 1 3(3-0) 

   Thai Economy 1  

  ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปัจจุบนั การใช้ทรัพยากรใน

ภาคการผลิต การใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ    ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 

HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0) 

   Human  Resource  Management  

  ความเป็นมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ขอบข่ายหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ  และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  การวิเคราะห์งาน  การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหาการคดัเลือก  การพฒันาการฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบติังาน  

การจ่ายผลตอบแทน  แรงงานสัมพนัธ์  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

 

HRM 1201  การพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0) 

   Personality Development  

  ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ  โดยเน้นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผูน้าํ

ทางธุรกิจทุกระดบั  เนน้การพูดติดต่องานธุรกิจ   การเขา้ร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อ

ท่ีประชุม   การตดัสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกล้ียกล่อม  การเจรจาต่อรอง   การเขา้สังคม       

การพฒันาบุคลิกภาพของนกัธุรกิจทางดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ   โดยเนน้การใชห้ลกัธรรม

ในทางศาสนาและรู้จกัทาํการวิเคราะห์  ทาํการประเมินตนเอง  วางแผนพฒันาตนเองให้สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

POL 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   2(90) 

  Preparation for Professional  Experience in Public Administration  

  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลกัษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มี

ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ            และศึกษาสังเกต

และมีส่วนในการฝึกปฏิบติังานดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
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POL  4801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   5 (350) 

  Field  Experience  in Pubic  Administration   

   ฝึกงานทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกิจและเอกชน โดย

เนน้การรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์การบริหารในองคก์าร  ตลอดจนการวางโครงการในการแกไ้ข

ปัญหา  การบริหารในองคก์าร และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองคก์าร  อาทิ  การประชุม  การ

ฝึกอบรม  การสร้างทีมการประเมินผล ฯลฯ 
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