ภาคผนวก ง
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเอก
บังคับ
SOC 1102 หลักสั งคมวิทยา
3(3-0)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็ นมา และแนวคิดของ นักสังคม
วิ ท ยา วิ ธี ก ารศึ ก ษาสั ง คมวิ ท ยา ความสํ า คัญ ของสั ง คมวิ ท ยาในฐานะที่ เ ป็ นแขนงหนึ่ ง ของ
สังคมศาสตร์ การจัดระเบียบทางสังคม การจัดลําดับชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม
วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์
LAW 1102 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0)
Principles of Jurisprudence
ศึ ก ษาความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ย วกับ กฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท ความสํา คัญ
การจัดทํา การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งและอาญา เฉพาะในส่ วนที่เป็ นความรู ้เบื้องต้น
LAW 2501 กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Law 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง และหลัก
ทัว่ ไปเกี่ยวกับ หลักการรวมอํานาจ หลักการกกระจายอํานาจ หลักนิ ติรัฐ นิ ติกรรมทางปกครอง
สัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองและการพิจารณาคดีปกครอง
หลัก การใช้อ าํ นาจดุ ล พิ นิ จ และอํา นาจผูก พัน ของฝ่ ายปกครอง หลัก การบริ ก ารทางสาธารณะ
หลักความชอบด้วยกฎหมายและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย การจัดรู ปแบบปกครอง
ของไทย
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LAW 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Law
ศึ กษาประวัติ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนู ญ รัฐและรู ป แบบของรั ฐ
รัฐบาลและรู ปของรัฐบาล หลักการแบ่งแยกอํานาจ หลักนิติรัฐ อํานาจอธิ ปไตย การกระทําของ
รัฐ และความเกี่ยวพันระหว่างอํานาจเหล่านี้กบั กฎหมายรัฐธรรมนู ญ ตลอดจนศึกษาระบบการจัด
องค์กร และระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
POL 1102 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Political Science
ศึ ก ษาขอบข่ า ยและวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางรั ฐ ศาสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช า
รัฐศาสตร์ ก ับสาขาวิช าอื่ น ความสัม พันธ์ ระหว่า งรั ฐกับ ประชาชน กระบวนการทางการเมื อง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิ และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
POL 1103

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานคลังและ
งบประมาณ องค์การและกระบวนการบริ หารงาน

POL 1105

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0)
Introduction to International relation
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวฒั นาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การกําหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่ องมือและแบบแผนการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ
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POL 1301

ระบบบริ หารราชการไทย
3(3-0)
Thai Public Administration System
ศึ ก ษาปรั ช ญา ทฤษฎี แนวความคิ ด กระบวนการ ค่ า นิ ยม ระบบ โครงสร้ าง
และวิวฒั นาการของการบริ หารราชการไทย ปั จจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิ พล
ต่อการบริ หารราชการไทย
ปั ญหาอุ ปสรรค และแนวทางการแก้ไข ปรั บปรุ งการบริ หารราชการไทย
การปฏิรูประบบราชการ ไทย และแนวโน้มของการบริ หารราชการไทยในอนาคต
POL 2101 การปกครองท้ องถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Government
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี การปกครองท้องถิ่ นที่ เป็ นรากฐานของการปกครองและ
การพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติ
และพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่ วนกลางในแง่อาํ นาจ
รู ปแบบ ปั ญหาและผลการกระทบต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยของ
ไทยในปั จจุบนั
POL 2301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0)
Public Policy and Planning
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ การกําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ การนํา นโยบายไปปฏิ บ ตั ิ การวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับ ของแผน ขั้นตอนของการ
วางแผน การนําแผนไปปฏิ บตั ิ ปั ญหาและอุป สรรคในการกํา หนดนโยบายและการวางแผน
การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
POL 2302 การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ ยวกับการคลัง และการงบประมาณ
ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษี
อากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ
เทคนิคและการ
วิเคราะห์งบประมาณ ปั ญหาการงบประมาณในประเทศไทย
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POL 3301 การวิเคราะห์ โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Project Analysis and Project Management
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการการ
วิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องโครงการทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ แนวคิ ด ในการบริ ห าร
โครงการ กระบวนการบริ หารโครงการ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารโครงการ โดยเน้นศึกษา
โครงการสาธารณะภายใต้บริ บทของสังคมไทย
POL 3302 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ
3(3-0)
Public Human Resource Administration
ศึกษาปรัชญา ความเป็ นมา แนวคิด และนโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ต้ งั แต่
การวางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน่ง การกําหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การ
พัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนตําแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้าย
การเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
POL 4901 สั มมนาทางรั ฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Seminar in Public Administration
ศึกษารายกรณี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปั ญหาและการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น นําข้อค้นพบมาปฏิ บตั ิการสัมมนา ทั้งนี้ อยู่ในความควบคุ มดูแลของอาจารย์
ผูส้ อน
POL 4902 วิธีวจิ ัยเบือ้ งต้ นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความหมาย และ ประเภทของการวิ จ ัย ทางรั ฐประศาสนศาสตร์
กระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจยั การใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป เพื่อการวิจยั การเขี ยนเค้า
โครงการวิจยั การอ่านรายงานการวิจยั การนําผลการวิจยั ไปใช้ ฝึ กปฏิบตั ิการดําเนิ นงานวิจยั
ทุกขั้นตอน
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เลือก
SOC 2201 สวัสดิการสั งคม
2(2-0)
Social Welfare
ศึ ก ษาความหมาย กระบวนการบริ การทางสัง คม เพื่อสนองความต้องการของ
สังคม ศึ กษารู ปแบบ ลักษณะงานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดยเปรี ยบเทียบกับงาน
สวัสดิการของต่างประเทศ
POL 1101 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0)
Thai Politics and Government
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย
วิเคราะห์ปัญหาและเปรี ยบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง

POL 1104

ทฤษฎีการเมือง
3(3-0)
Political Theory
ศึกษาการสร้ างทฤษฎี เกี่ ยวกับรั ฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎีที่สําคัญ ๆ ในทาง
รัฐศาสตร์ ในสมัยปั จจุบนั เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการ
สื่ อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
POL 1302 การบริ หารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0)
Thai Public Enterprise Administration
ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ วิวฒั นาการของรัฐวิสาหกิ จ
ในประเทศไทย การจัด รู ปงาน วิ ธี ก ารบริ หารโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การทั่ ว ไป
การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิส าหกิ จ ปั ญหาต่า ง ๆ ใน
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแก้ไข
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POL 2303 การประเมินบุคคล
3(3-0)
Personnel Evaluation
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การในการประเมิ น บุ ค คลในองค์ ก าร การประเมิ น
กระบวนการเลื อกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทํางาน การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน การ
พิจารณาความดี ความชอบโดยใช้เทคนิ ค และเครื่ องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่นตรง
เชื่อถือได้
POL 3101 การเมืองไทย
3(3-0)
Thai Politics
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง
ปัญหาทางการเมืองของ
ประเทศ บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
POL 3103 ปัญหาการเมืองไทย
3(3-0)
Problems of Thai Politic and Government
ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิหลัง หลักสําคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัย
ราชาธิ ปไตยเป็ นพื้นฐาน เน้นการวิเคราะห์สาเหตุสาํ คัญของปั ญหาการเมืองไทย นับตั้งแต่หลังการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบต่อปั ญหาการเมื องการปกครองไทยปั จจุ บ นั
แนวโน้มและการแก้ไขปั ญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิ ปไตย
POL 3201 นโยบายต่ างประเทศของไทย
3(3-0)
Foreign Policy of Thailand
ศึ ก ษารู ป แบบ กระบวนการกํา หนดและดํา เนิ นนโยบายต่า งประเทศของไทย
โดยเน้นถึ ง ปั จจัย และสภาพแวดล้อ มทั้ง ภายในและภายนอกของไทย อันมี ผลต่ อ รู ป แบบของ
นโยบายต่างประเทศของไทยในปั จจุบนั รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติมหาอํานาจ
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POL 3303 การบริ หารการพัฒนา
3(3-0)
Development Administration
ศึกษากระบวนการ ศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารการพัฒนาของไทยกับประเทศ
อื่นๆ และศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริ หารการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาระบบบริ หาร บทบาท
ของระบบบริ หารในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์และปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาประเทศ
POL 3304 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0)
New Public Management
ศึ ก ษาความหมาย ความเป็ นมาของแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจัด การภาครั ฐแนวใหม่
ความแตกต่างระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่กบั รัฐประศาสนศาสตร์ แบบดั้งเดิม รวมทั้งการ
จัดการปั ญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
POL 3305 เทคนิคการบริหาร
3(3-0)
Administrative Technique
ศึกษาเทคนิ คทางการบริ หารต่าง ๆ เช่ น การปรับปรุ งระบบงาน วิธีการวิเคราะห์
เพื่อให้การทํางานได้มาตรฐาน การบริ หารงานโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
กลุ่มควบคุ มคุณภาพ PERT, CMP เป็ นต้น รวมทั้งเทคนิคเชิ งปริ มาณบางอย่างในฐานะที่เป็ น
เทคนิคการบริ หาร
POL 3306 การวิเคราะห์ องค์ การและวิเคราะห์ ระบบงาน
3(3-0)
Organization and System Analysis
ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบ
ลักษณะพื้นฐาน ส่ วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์
เชิงระบบ
ระเบียบวิธี
การวิเคราะห์เชิงระบบ
การศึกษาองค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบการบริ หารปฏิบตั ิการ
ปั ญหาระบบการปฏิบตั ิงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์เครื่ องมือเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบคุณภาพชี วติ ในองค์การ
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POL 3307 การบริ หารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิ ปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การ
กระจายอํานาจทางการเมืองและการบริ หาร ศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบ โครงสร้างและการบริ หาร
องค์กรปกครองท้องถิ่น รู ปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อ
การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุ ง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
POL 3308 การประเมินผลโครงการ
3(3-0)
Program Evaluation
ศึกษาหลักและเทคนิ คของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือนัก
บริ หาร ศึ ก ษาการกํา หนดมาตรฐานและเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผล เทคนิ ค การประเมิ น ผล
โดยเฉพาะการประเมินผลก่ อน ระหว่างและหลังการปฏิบตั ิตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบัน
ต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น
POL 3309 การวิเคราะห์ นโยบาย
3(3-0)
Policy Analysis
ศึ กษาหลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิ คการ
วิ เ คราะห์ แ บบต่ า ง ๆเช่ น การใช้ ท ฤษฎี ร ะบบ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางสั ง คม
การประยุกต์เทคนิ คการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ๆ โดยเน้นการ
วิเคราะห์นโยบายที่สาํ คัญของประเทศไทย
POL 3310 ระบบสารสนเทศสํ าหรับการบริหาร
3(3-0)
Management Information System
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้นั ตอน
ของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิบตั ิงาน การติดตาม ควบคุมและการประเมินผลอย่าง
เป็ นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการองค์การภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
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POL 4101 พัฒนาการทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแห่งการพัฒนาการเมือง รู ปแบบของการพัฒนาการเมืองใน
อดีตและปั จจุบนั ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริ ยธรรมแห่งการพัฒนา
POL 4102 การจัดองค์ กรท้ องถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้องถิ่น ทั้งที่เป็ นของรัฐและ
เอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในท้องถิ่น หลักการจัดองค์การในท้องถิ่น การ
ประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหว่างองค์การในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัด
องค์การท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเน้นองค์การท้องถิ่นไทย และความสัมพันธ์
ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปั จจุบนั
รวมทั้งความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
POL 4103 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0)
Local Wisdom Management
เรี ย นรู ้ ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ภูมิ ปั ญญาในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การให้ความหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาที่แฝงอยู่
ในระบบคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม
รวมทั้งถึงการส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ และฟื้ นฟูจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นอย่าง ยัง่ ยืน
POL 4104

จริยธรรมในการบริหาร
3(3-0)
Ethics in Administration
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย และความสํา คัญ ของจริ ย ธรรมในการบริ หารงาน
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หาร จริ ยธรรมสําหรับการบริ หาร
ปั ญหาและ
แนวทางในการพัฒนาจริ ยธรรมในการบริ หารจริ ยธรรมสําหรับนักบริ หาร
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POL 4105 สั นติศึกษาเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
3(3-0)
Peace Studies for Local Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา
ต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอํานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลุยุทธ์และกลวิธีใน
การจัดการความขัดแย้งอย่า งสันติ ทัก ษะและกลไกในการบริ หารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉนันท์ สันติสุขในชุมชน
POL 4903 การศึกษาเอกเทศ
3(250)
Independent Study
ศึ ก ษาค้นคว้า เกี่ ย วกับ ปั ญหาที่ สํา คัญและน่ า สนใจด้า นรั ฐประศาสนศาสตร์ ใ น
ท้องถิ่น โดยเสนอโครงการดําเนิ นการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ
ทั้งนี้ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมและคําแนะนําของอาจารย์ผสู ้ อนประจํากลุ่ม
LAW 2304 กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3(3-0)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล
นิติกรรม-สัญญา หนี้ ครอบครัว มรดก
LAW 2305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
3(3-0)
Criminal Law : General Principles
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่
มาตรา 1 – 106 และภาค 3 ลหุ โทษตั้งแต่มาตรา 367-398
LAW 2306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0)
Criminal Law : Offences
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2
ภาคความผิด ตั้งแต่ มาตรา107-366
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LAW 2502 กฎหมายปกครอง 2
3(3-0)
Administrative Law 2
ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ร าชการของฝ่ ายปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LAW 2503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs I
ศึ ก ษาในเรื่ อ งหลัก สํ า คัญ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินของไทย
LAW 2511 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองท้ องถิน
่

3(3-0)

Administrative Law
ศึกษาแนวความคิ ดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริ หารท้องถิ่ น องค์การ
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามกฎหมายปั จ จุ บ ัน งานขององค์ก รเหล่ า นี้ ในฐานะที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองค์กรเช่ นว่านี้ การกํากับดูแล
เหนือบุคคล และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่ วนกลาง

LAW 3301 แรงงานสั มพันธ์
3(3-0)
Labour Relations
ศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่างลู ก จ้า งกับ ฝ่ ายบริ หาร ประวัติและวิวฒั นาการของ
สหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงาน และภาวะการทํางาน กฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง
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LAW 3503 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสื บพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
หลักในการรับฟั ง และไม่รับฟั งพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้ เองข้อ
สันนิษฐาน หน้าที่นาํ สื บตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบตั ิ
LAW 3504 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง 1

3(3-0)

Law of Civil Procedure I
ศึกษากระบวนการดําเนิ นคดีแพ่ง ให้ทราบบทวิเคราะห์ศพั ท์ ศาลคู่ความ การยื่น
และส่ งคําคู่ความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึ ง 4,6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4
LAW 3506 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3(3-0)
Law of Criminal Procedure I
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการดํา เนิ น คดี อ าญาให้ ท ราบหลัก ทั่ว ไป อํา นาจของ
พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรี ยกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก และปล่อยชั่วคราว การ
สอบสวน การชันสู ตรพลิ กศพ การฟ้ องคดีแพ่งที่เกี่ ยวเนื่ องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค3
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MGT 2107 ทฤษฎีองค์ การ
3(3-0)
Organization Theory
ศึกษาวิวฒั นาการของทฤษฎี เกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้ างองค์การ
รู ปแบบต่าง ๆ ทั้งองค์การรู ปนัยและอรู ปนัย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการ
ออกแบบองค์ ก าร จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก าร หน้า ที่ อํา นาจและอิ ท ธิ พ ล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
กระบวนการวินิจฉัย สั่งการ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้งและศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
MGT 2201 เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุ ม
3(3-0)
Techniques in Training and Conference
ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึ กอบรม ประเภทของ
การฝึ กอบรม เทคนิ ควิธีการในการฝึ กอบรมและการประชุ ม เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการ
ฝึ กอบรม การเป็ นผูป้ ระสานงานในการฝึ กอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการคํานวณค่าใช้จ่ายการ
ประเมินผลโครงการฝึ กอบรม
MGT 3201 การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
3(3-0)
Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ
การสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ ื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม
การสํารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิ ยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กบั การทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เป้ าประสงค์ของชีวติ และการทํางานการสํารวจความรู ้สึก ปั ญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
HRM 2201

ภาวะผู้นําและการทํางานเป็ นทีม
3(3-0)
Quality Management Through Leadership and Team
ศึกษาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ คุ ณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าํ ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าํ ในการทํางานเป็ นทีม การสร้าง
ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจิตวิทยาและเทคนิ ควิธีในการเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม การสร้าง
ความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปั ญหาและการ
ตัดสิ นใจในการทํางานเป็ นทีม
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HRM 2103 พฤติกรรมองค์ การ
3(3-0)
Organization Behavior
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การในรู ปของปั จเจกชนและกลุ่มซึ่ งมีผลกระทบ
ต่อการบริ หาร ตลอดจนอิทธิ พลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่ม
ให้เป็ นประโยชน์ ต่อองค์ก าร การสร้ า งขวัญและกํา ลัง ใจให้ก ับ บุ ค คลในองค์ก ารถึ ง การพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
HRM 3102 การบริ หารค่ าตอบแทน
3(3-0)
Compensation Management
ศึกษาถึ งวิธีการจ่ายค่าตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสร้ างและวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนหลักการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ รวมถึงรู ปแบบการ จ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ
แนวคิดปั จจุบนั ในการบริ หารค่าตอบแทน วิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทน การควบคุมการบริ หาร
ค่าตอบแทน เพื่อให้การจ่าย ค่าตอบแทนในองค์การเกิดความเป็ นธรรมและความพึงพอใจ
HRM 3301 การวิเคราะห์ งาน
3(3-0)
Job Analysis
ศึกษาโครงสร้ างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการทํางานวิเคราะห์งาน
การแบ่งแยกประเภทของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ
OFM 1101 การบริ หารงานสํ านักงาน
3(3-0)
Office Management
ศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจในการดํา เนิ นงานของสํา นัก งาน บทบาทของการจัด
สํานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของงานสํานักงาน การ
จัดสถานที่ทาํ งาน การอํานวยการพนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
GSOC 4902 สถิติสําหรับการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(3-0)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวเิ คราะห์เบื้องต้น
กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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SOC 2101 สั งคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Sociology
ศึกษาความหมายของคําว่า สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของ ชุมชน
แบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมืองด้านนิเวศวิทยา
ประชากร การอาชีพและ
เศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มและองค์กรทางสังคม
ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลงสังคม
ชนบทเป็ นสังคมเมือง ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
SOC 2104 ชุ มชนศึกษา
3(2-2)
Community Study
ศึ ก ษาความหมาย ความจํา เป็ น ประโยชน์ ประเภท วิธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน ศึ ก ษา
ชุมชนในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุ มชนใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมฝึ กปฏิบตั ิศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น
SOC 2302 กระบวนการพัฒนาชุ มชน
3(3-0)
Process of Community Development
ศึ ก ษาความหมาย ขั้ นตอนของกระบวนการพั ฒ นาชุ มชน วิ เ คราะห์
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั การสร้างรู ปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมกับชุมชน
SOC 2303 การบริ หารงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0)
Community Development Administration
ศึก ษาแนวคิ ดและหลัก การบริ หาร การบริ หารงานพัฒนา การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทขององค์กรในชุมชนในการบริ หารงานพัฒนาชุมชน
SOC 3302 ภาวะความเป็ นผู้นําในงานพัฒนาชุ มชน
2(2-0)
Leadership in Community Development
ศึกษาความหมายผูน้ าํ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ คุณลักษณะของผูน้ าํ ประเภทของผูน้ าํ
บทบาทผู ้นํา ปั จ จัย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะผู้นํา แนวทางและวิ ธี ก ารประเมิ น ภาวะความเป็ นผู้นํา
การสรรหาผูน้ าํ เทคนิคในการอบรมผูน้ าํ ในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับงานพัฒนาชุมชน
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SOC 3309 การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
2(2-0)
Sustainable Development
ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน ศึกษาการมีส่วนร่ วม
ขององค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อชุ มชน เพื่อเป็ นแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเองในชุ มชนตามวิถีไทย เน้นศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อุดมการณ์แผ่นดิ น
ธรรม แผ่นดินทอง และอื่น ๆ
EA

1102 ภาวะผู้นํา
2(2-0)
ความหมายและความสําคัญของผูน้ าํ แบบของผูน้ าํ
บทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ
คุณลักษณะของผูน้ าํ ที่ดี การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ จิตวิทยาผูน้ าํ การพัฒนาความสร้างสรรค์ของ
ผูน้ าํ ผูน้ าํ กับการตัดสิ นใจ ฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ าํ
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสั มพันธ์ หน่ วยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธ์หน่ วยงาน แนวคิดและ
การดําเนิ นงานประชาสั มพันธ์ ข องหน่ วยงาน การจัดองค์ก รงานประชาสัมพันธ์ข องหน่ วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างงานประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ วิวฒั นาการ
วัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสังคม
วิธีดาํ เนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
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ACC 2101 บัญชี การเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี การบัญชี เกี่ยวกับ
กิจการให้บริ การ กิจการซื้ อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแต่ละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชี เกี่ ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชี เกี่ ยวกับกิ จการไม่แสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไม่สมบูรณ์ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษี ศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสี ยภาษีทางธุ รกิ จ
การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่าง ๆ ในเรื่ องภาษีอากร
ธุ รกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจ ตลอดจน
เป้ าหมายและความสําคัญของการเงิ นธุ รกิ จ โดยเน้นให้เข้าใจถึ งหลักการเบื้ องต้นในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุ รกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุ รกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปันผล
FB

1403 การเงินส่ วนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหล่งเงินฝาก แหล่งเงินกู้ และวิธีคิดดอกเบี้ยของสิ นเชื่อส่ วนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชี วิต การเสี ยภาษีเงินได้และการตัดสิ นใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได้ หลักการจัดสรรเงินรายจ่ายในชีวติ ประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
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MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหน้าที่ของการตลาดในฐานะเป็ นกิจกรรม
หลักทางธุ รกิจอย่างหนึ่ ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจยั ตลาดในเบื้องต้น
MK

2504 การสื่ อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปและความสําคัญของการสื่ อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่ อสารทางการตลาด การเลื อกเครื่ องมื อในการส่ งเสริ ม การตลาด การผสมผสานเครื่ องมื อ
การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพทางการสื่ อสารทางการตลาดที่ สู ง สุ ด รู ป แบบ
การสื่ อสารการตลาดภายในและภายนอกหน่ วยงาน เทคนิ คและการเลื อกใช้เครื่ องมื อในการ
สื่ อสาร รวมถึงการประยุกต์วธิ ี การสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ
MK

3601 การบริ หารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึ ก ษาถึ ง ความสําคัญของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้า ที่ ของผูบ้ ริ หาร
การตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสร้าง
ตลาดและการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวิจยั ตลาดและการพยากรณ์ ค วาม
ต้อ งการของตลาด การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป้ าหมายและ การกํา หนดตํา แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการศึกษาถึ งการบริ การการตลาดในด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด การตลาดบริ การ การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัด
องค์กรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
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MGT 1101 องค์ การและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร้ า งขององค์ ก ารธุ ร กิ จ ทั่ว ไป การวางแผน การจัด สายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิ จ
หลักการบริ หารและหน้าที่สําคัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้างาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและนโยบายที่ต้ งั ไว้
MGT 1102

ความรู้ เบือ้ งต้ นในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุ รกิ จ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคล การบริ หารสํานักงาน
ซึ่ งครอบคลุ มถึ งเอกสารทางธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนศึ กษา
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุ รกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
MGT 3102 การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุ ณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ ดี หลักทฤษฎี และปฏิ บตั ิของ
การจัดการธุ รกิจของตนเอง เริ่ มจากธุ รกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้ง
ธุ รกิ จ การบริ หารการผลิ ต การบริ หารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรู ปแบบองค์กร
การว่าจ้างและประโยชน์ของธุ รกิ จขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิ จ
ลักษณะของธุ รกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิจ กฎหมาย
ธุ รกิ จ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต่อ สิ่ ง แวดล้อม และการเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์เพื่ อให้เกิ ด
ความคิดริ เริ่ มของตนเอง
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MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริ หารงาน
และปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จ
การลงทุน การจัดหาเงิ นทุน การจัดองค์การ การปฏิ บ ตั ิงาน โครงสร้ า งของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อได้เปรี ยบ-เสี ยเปรี ยบของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนต่าง ๆ เช่น การตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การประเมินผลการดําเนิ นงาน
แนวโน้มและบทบาทของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุ มชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุ รกิจชุ มชน ได้แก่ การจัดการ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจชุ มชน ศึกษาลักษณะของชุ มชน ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ของชุ มชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุ รกิ จ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการดําเนิ นการ
ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่มีต่อชุ มชนและ
ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทของธุ รกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไม่นบั เป็ นวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การผลิต ต้นทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑ์มวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จของไทยในอดีตและปั จจุบนั การใช้ทรัพยากรใน
ภาคการผลิ ต การใช้จ่ายในการบริ โภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิ จระหว่าง
ประเทศ ปั ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป็ นมาและหลักการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ขอบข่ ายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การจ่ า ยผลตอบแทน แรงงานสั ม พันธ์ ตลอดจนการนํา ระบบสารสนเทศมาใช้ใ นการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อภาวะการเป็ นผูน้ าํ
ทางธุ รกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุ รกิจ การเข้าร่ วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อ
ที่ประชุ ม การตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ การจูงใจ การเกลี้ ยกล่อม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุ รกิจทางด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรม
ในทางศาสนาและรู ้ จกั ทําการวิเคราะห์ ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
POL 3801
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration
จัด ให้มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผูเ้ รี ย นก่ อ นออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ
และศึกษาสังเกต
และมีส่วนในการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในสถานการณ์จริ ง
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POL 4801 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พรั ฐประศาสนศาสตร์
5 (350)
Field Experience in Pubic Administration
ฝึ กงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริ หารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไข
ปั ญหา การบริ หารในองค์การ และการร่ วมกิจกรรมทางการบริ หารในองค์การ อาทิ การประชุม การ
ฝึ กอบรม การสร้างทีมการประเมินผล ฯลฯ

