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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Public Administration Program in Public Administration 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (บริหารรัฐกิจ) 
    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
 ช่ือยอ : รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
    B. P. A.  (Public Administration) 
 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
SOC 1102 หลักสังคมวิทยา           3(3-0) 
  Principles of Sociology 
               ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม  ขอบเขต  ประวัติความเปนมา  และแนวคิดของ      นักสังคม
วิทยา   วิธีการศึกษาสังคมวิทยา  ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่ เปนแขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร  การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดลําดับชั้นทางสังคม  กลุมสังคม  สถาบันสังคม  
วัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู  พฤติกรรมเบี่ยงเบน  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห 
 
LAW 1102      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย                                                          3(3-0) 
  Principles of Jurisprudence 
    ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท ความสําคัญ       
การจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย 
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน 
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LAW 2501 กฎหมายปกครอง 1                3(3-0) 
  Administrative Law 1  
   ศึกษาความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของกฎหมายปกครอง และหลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักการรวมอํานาจ หลักการกกระจายอํานาจ หลักนิติรัฐ  นิติกรรมทางปกครอง 
สัญญาทางปกครอง  หลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการพิจารณาคดีปกครอง  
หลักการใชอํานาจดุลพินิจและอํานาจผูกพันของฝายปกครอง หลักการบริการทางสาธารณะ        
หลักความชอบดวยกฎหมายและการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย  การจัดรูปแบบปกครอง
ของไทย 
 
 
LAW 2504   กฎหมายรัฐธรรมนูญ                    3(3-0) 
  Constitutional Law  
    ศึกษาประวัติ ความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปแบบของรัฐ   
รัฐบาลและรูปของรัฐบาล  หลักการแบงแยกอํานาจ  หลักนิติรัฐ  อํานาจอธิปไตย  การกระทําของ
รัฐ และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจเหลานี้กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษาระบบการจัด
องคกร และระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 
POL  1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0) 
  Introduction  to  Political  Science 
    ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   ความสัมพันธระหวางวิชา
รัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น   ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน กระบวนการทางการเมือง  
รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชน  ลัทธิและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 
 
POL 1103 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
  Introduction to  Public  Administration 
  ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ  แนวความคิด  ทฤษฎี   และความสัมพันธของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ  องคการและกระบวนการบริหารงาน 
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POL  1105 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสมัพันธระหวางประเทศ 3 (3-0) 
  Introduction  to International relation 
    ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธระหวางประเทศ    
การกําหนดนโยบายตางประเทศ  เครื่องมือและแบบแผนการดําเนินนโยบายตางประเทศ   และองคการระหวาง
ประเทศ   
 
 
 
 
 
POL  1301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0) 
  Thai Public Administration System 
    ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี  แนวความคิด กระบวนการ ค านิ ยม ระบบ โครงสร าง                                
และวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย  ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารราชการไทย            ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข ปรับปรุงการบริหารราชการไทย           
การปฏิรูประบบราชการ ไทย  และแนวโนมของการบริหารราชการไทยในอนาคต 
 
POL  2101 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0) 
  Thai  Local  Government  
    ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการปกครองทองถ่ินที่เปนรากฐานของการปกครองและ     
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก   และเนนการปกครองทองถ่ินไทย  ประวัติ
และพัฒนาการ     ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ  
รูปแบบ  ปญหาและผลการกระทบตอการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยในปจจุบัน 
 
POL  2301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0) 
  Public Policy and Planning 
    ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน  
ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ  การกําหนดนโยบายสาธารณะและแผนงาน  ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  การวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการ
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วางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ     ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน       
การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน 
 
POL  2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0) 
  Fiscal and Budgeting Administration  
    ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ  
ระบบการคลัง  นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลัง      นโยบายการเงินของรัฐ    ระบบภาษี
อากร    รายรับ    รายจายของรัฐ        หนี้สาธารณะ  กระบวนการงบประมาณ          เทคนิคและการ
วิเคราะหงบประมาณ    ปญหาการงบประมาณในประเทศไทย 
 
POL  3301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0) 
  Project  Analysis  and  Project  Management 
  ศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบาย  แผนและโครงการ วงจรโครงการการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหาร
โครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารโครงการ  โดยเนนศึกษา
โครงการสาธารณะภายใตบริบทของสังคมไทย 
 
POL  3302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
  Public Human Resource Administration 
  ศึกษาปรัชญา  ความเปนมา แนวคดิ และนโยบายการบรหิารทรัพยากรมนุษยตั้งแต
การวางแผนกาํลังคน  การกําหนดตําแหนง  การกําหนดเงินเดือน และคาตอบแทน  การสรรหา การ
พัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตาํแหนง  การปรับเปลี่ยนหมุนเวยีนโยกยาย  
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การออกจากราชการ ศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี
ตอสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 
POL  4901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
  Seminar  in  Public  Administration 
  ศึกษารายกรณีทางดานรัฐประศาสนศาสตร  โดยเนนสภาพปญหาและการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ิน  นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา  ทั้งนี้ อยูในความควบคุมดูแลของอาจารย
ผูสอน 
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POL  4902 วิธีวิจัยเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2) 
  Introduction to  Public  Administration  Research Methodology 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
กระบวนการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  การเขียนเคา
โครงการวิจัย  การอานรายงานการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช      ฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัย   
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
เลือก 
SOC 2201 สวัสดิการสังคม           2(2-0) 

Social Welfare 
   ศึกษาความหมาย กระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความตองการของ
สังคม  ศึกษารูปแบบ ลักษณะงานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกับงาน
สวัสดิการของตางประเทศ  
 
POL  1101 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0) 
  Thai  Politics  and  Government 
    ศึกษาความรูพืน้ฐานการเมืองและการปกครอง หนาที่ของรัฐ  ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับสังคม  ประชาชนกับบทบาททางการเมือง    พฤติกรรมทางการเมืองของไทย    
วิเคราะหปญหาและเปรียบเทยีบแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง 
 
 
POL  1104 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0) 
  Political  Theory 
    ศึกษาการสรางทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร  พฤติกรรมศาสตรและทฤษฎีที่สําคัญ  ๆ  ในทาง
รัฐศาสตรในสมัยปจจุบัน  เชน ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีโครงสรางหนาที่         ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีบทบาท  ทฤษฎีการ
ส่ือความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง 
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POL  1302 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย 3(3-0) 
  Thai  Public  Enterprise  Administration 
   ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ      วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย   การจัดรูปงาน   วิ ธีการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ งในการจัดการทั่วไป                    
การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน  บทบาทของรัฐบาลตอรัฐวิสาหกิจ  ปญหาตาง ๆ ใน
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแกไข 
 
 
 
 
POL  2303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
  Personnel Evaluation 
    ศึกษาแนวคิด   หลักการในการประเมินบุคคลในองคการ   การประเมิน
กระบวนการเลือกสรร  บรรจุ  แตงตั้งบุคคลเขาทํางาน       การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
พิจารณาความดีความชอบโดยใชเทคนิค  และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแมนตรง 
เชื่อถือได 

 
POL  3101 การเมืองไทย 3(3-0) 
   Thai  Politics 
     ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ วาดวยการพัฒนาทางการเมือง   ปญหาทางการเมืองของ
ประเทศ  บทบาทของทหารและกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่มีตอการเมืองไทย อุปสรรคในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย 
 
POL  3103 ปญหาการเมืองไทย 3(3-0) 
  Problems  of  Thai  Politic  and  Government 
    ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลัง  หลักสําคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัย
ราชาธิปไตยเปนพื้นฐาน   เนนการวิเคราะหสาเหตุสําคัญของปญหาการเมืองไทย นับตั้งแตหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  ผลกระทบตอปญหาการเมืองการปกครองไทยปจจุบัน    
แนวโนมและการแกไขปญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย 
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POL 3201 นโยบายตางประเทศของไทย 3(3-0) 
  Foreign Policy  of  Thailand 
    ศึกษารูปแบบ  กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย      
โดยเนนถึงปจจัยและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของไทย  อันมีผลตอรูปแบบของ
นโยบายตางประเทศของไทยในปจจุบัน  รวมทั้งความสัมพันธระหวางไทยกับชาติมหาอํานาจ 
 
 
 
 
 
POL  3303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
  Development Administration  
  ศึกษากระบวนการ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ และศึกษาหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  โดยเนนการพัฒนาระบบบริหาร บทบาท
ของระบบบริหารในการพฒันาประเทศ   รวมทั้งความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาประเทศ 
 
POL  3304 การจัดการภาครัฐแนวใหม  3(3-0) 

New Public Management 
  ศึกษาความหมาย ความเปนมาของแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม   
ความแตกตางระหวางการจัดการภาครัฐแนวใหมกับรัฐประศาสนศาสตรแบบดั้งเดิม  รวมทั้งการ
จัดการปญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 
POL  3305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 
  Administrative  Technique 
  ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตาง ๆ เชน  การปรับปรุงระบบงาน  วิธีการวิเคราะห
เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน  การบริหารงานโดยวัตถุประสงค (Management  by  Objective)  
กลุมควบคุมคุณภาพ  PERT,  CMP  เปนตน  รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอยางในฐานะที่เปน
เทคนิคการบริหาร 
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POL  3306 การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน 3(3-0) 
  Organization  and  System  Analysis 
  ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะหเชิงระบบ  ความหมายและประเภทของระบบ
ลักษณะพื้นฐาน  สวนประกอบของระบบใหญและระบบยอย  สหวิทยาการในการศึกษาวเิคราะห
เชิงระบบ  ระเบียบวิธี  การวิเคราะหเชิงระบบ  การศกึษาองคการดวยวิธีการเชิงระบบ                  
การออกแบบและวเิคราะหระบบองคการ  การออกแบบและวเิคราะหระบบการบริหารปฏิบัติการ  
ปญหาระบบการปฏิบัติงาน  หลักการวเิคราะหและออกแบบ  การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
คอมพิวเตอร การประยกุตเครื่องมือเชิงปริมาณ  และเชงิคุณภาพเพื่อการวิเคราะห  การวิเคราะหและ
พัฒนาระบบคณุภาพชวีิตในองคการ 
 
POL  3307 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0) 
  Comparative   Local  Government  and  Administration 
  ศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถ่ิน การ
กระจายอํานาจทางการเมืองและการบริหาร  ศึกษาเปรยีบเทียบรูปแบบ  โครงสรางและการบริหาร
องคกรปกครองทองถ่ิน  รูปแบบตาง ๆ ของตางประเทศกบัประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐที่มีตอ
การปกครองทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถ่ิน  ปญหาและแนว
ทางแกไขปรับปรุง  ตลอดจนแนวโนมของการปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต 
 
POL  3308 การประเมินผลโครงการ 3(3-0) 
  Program  Evaluation 
  ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือนัก
บริหาร  ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล  
โดยเฉพาะการประเมินผลกอน  ระหวางและหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบัน    
ตาง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการในทองถ่ิน 
 
POL  3309 การวิเคราะหนโยบาย 3(3-0) 
  Policy  Analysis 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิคการ
วิเคราะหแบบตาง  ๆเชน   การใชทฤษฎีระบบ   เทคนิคการวิ เคราะหผลกระทบทางสังคม               
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การประยุกตเทคนิคการวิเคราะหปญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ๆ โดยเนนการ
วิเคราะหนโยบายที่สําคัญของประเทศไทย 
 
POL  3310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0) 
  Management  Information  System 
    ศึกษาแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหขั้นตอน
ของงานในองคการ  ทั้งการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การติดตาม  ควบคุมและการประเมินผลอยาง
เปนระบบ  โดยบูรณาการการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ     
รัฐวิสาหกจิ    การปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 
 
 
POL  4101 พัฒนาการทางการเมือง 3(3-0) 
  Political  Development 
    ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง  จุดมุงหมายของการ
พัฒนาทางการเมือง  วิถีทางและวิธีการแหงการพัฒนาการเมือง  รูปแบบของการพัฒนาการเมืองใน
อดีตและปจจบุัน  ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริยธรรมแหงการพฒันา 
 
POL  4102 การจัดองคกรทองถิ่นไทย 3(3-0) 
  Thai  Local  Organization  Management 
  ศึกษาความหมาย  หลักการ  ประเภทขององคการในทองถ่ิน  ทั้งที่เปนของรัฐและ
เอกชน  โครงสรางของสังคมกับการจัดองคการในทองถ่ิน  หลักการจัดองคการในทองถ่ิน  การ
ประสานงาน  การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชนระดับตาง ๆ แนวโนมการจดั
องคการทองถ่ินและแนวทางในการแกไขปรับปรุงโดยเนนองคการทองถ่ินไทย และความสัมพันธ
ขององคการทองถ่ินไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปจจุบัน  รวมทั้งความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
POL  4103 การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น                                                              3(3-0) 
                            Local Wisdom Management 
   เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ  เชน ภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ   
ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน         การใหความหมายและคุณคาของภูมิปญญาที่แฝงอยู
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ในระบบคิด     ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน  ทั้งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม          รวมทั้งถึงการสงเสริม  อนุรักษ  และฟนฟูจารีตประเพณีและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินอยาง  ยั่งยืน 
 
POL 4104 จริยธรรมในการบริหาร                                                              3(3-0)
  Ethics in  Administration 
    ศึกษาแนวคิด  ความหมาย   และความสําคัญของจริยธรรมในการบริหารงาน  
บทบาท  หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร  จริยธรรมสําหรับการบริหาร          ปญหาและ
แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมในการบริหารจริยธรรมสําหรับนักบริหาร 
 
 
POL      4105 สันติศึกษาเพือ่พัฒนาทองถิน่                                                      3(3-0)
  Peace Studies for Local Development 
    ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแยง     ทักษะการเจรจา
ตอรองและการไกลเกลี่ย   การอํานวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ กลุยุทธและกลวิธีใน
การจัดการความขัดแยงอยางสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแยง  วัฒนธรรมและ      
ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสรางสมานฉนันท สันติสุขในชุมชน 
 
POL  4903 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 
  Independent  Study 
  ศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญและนาสนใจดานรัฐประศาสนศาสตรใน
ทองถ่ิน โดยเสนอโครงการดําเนินการศึกษาตามโครงการ  เขียนรายงานผลการศึกษาอยางมีระบบ  
ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมและคําแนะนําของอาจารยผูสอนประจํากลุม 
 
LAW 2304 กฎหมายแพงและพาณิชย                                                               3(3-0) 
                       Civil  Laws 
  ศึกษาหลักกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล 
นิติกรรม-สัญญา  หนี้  ครอบครัว  มรดก 
   
LAW 2305 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคท่ัวไป             3(3-0) 



  
72 

  Criminal Law : General Principles 
    ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต
มาตรา  1 – 106  และภาค  3  ลหุโทษตั้งแตมาตรา 367-398  
  
LAW 2306 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด                           3(3-0) 
  Criminal Law : Offences 
    ศึกษาหลักทั่ วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค  2              
ภาคความผิด ตั้งแต มาตรา107-366  
 
 
 
LAW 2502 กฎหมายปกครอง 2  3(3-0) 
  Administrative Law 2  
    ศึกษากฎหมาย เกี่ ย วกับกระบวนการปฏิบั ติ ร าชการของฝ ายปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของรัฐ  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 
LAW 2503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 3(3-0) 

 Law of Administration of State Affairs I 
    ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและ
ขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย 
 

LAW 2511 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น  3(3-0) 

    Administrative  Law 
    ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารทองถ่ิน  องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายปจจุบัน  งานขององคกรเหลานี้ในฐานะที่ เปนนิติบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจในการออกกฎหมาย  การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวานี้การกํากับดูแล
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เหนือบุคคล  และการกํากับดูแลเหนือการกระทํา  รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการควบคุมจากสวนกลาง 
 
 
LAW 3301 แรงงานสัมพนัธ 3(3-0) 

 Labour  Relations 
    ศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของ
สหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับ
ลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงาน และภาวะการทํางาน กฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวของ 
 
 
LAW 3503  กฎหมายลักษณะพยาน                       3(3-0)                   
                      Law of  Evidence 
    ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญา
หลักในการรับฟง และไมรับฟงพยานหลักฐาน  หลักเกี่ยวกับพยานความเห็น  ขอที่ศาลรูเองขอ
สันนิษฐาน หนาที่นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา เพื่อใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายไดในทางปฏิบัติ 
 

LAW 3504 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 1                                                     3(3-0) 

  Law  of  Civil  Procedure  I 
    ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง ใหทราบบทวิเคราะหศัพท  ศาลคูความ การยื่น 
และสงคําคูความและเอกสาร คําพิพากษาและคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4,6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นตน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และ 4 

 
LAW 3506 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1                                               3(3-0) 
  Law  of  Criminal  Procedure  I 
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    ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหทราบหลักทั่วไป อํานาจของ
พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก และปลอยช่ัวคราว การ
สอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค3   
 
 
 
 
 
 
 
MGT 2107 ทฤษฎีองคการ               3(3-0) 
  Organization Theory 
  ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสรางองคการ 
รูปแบบตาง ๆ ทั้งองคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐานของการ
ออกแบบองคการ จุดมุงหมายขององคการ หนาที่ อํานาจและอิทธิพล การติดตอส่ือสาร 
กระบวนการวินิจฉัย     ส่ังการ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงและศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคการ  
 
MGT 2201  เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม           3(3-0) 
  Techniques in Training and Conference  
  ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจความตองการและขั้นตอนในการฝกอบรม ประเภทของ      
การฝกอบรม เทคนิควิธีการในการฝกอบรมและการประชุม เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการ
ฝกอบรม การเปนผูประสานงานในการฝกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการคํานวณคาใชจายการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม 
 
MGT  3201   การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน           3(3-0) 
  Efficiency Development 
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  ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ
การสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน ความตองการของมนุษย คานิยม         
การสํารวจ และแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่สัมพันธกับการทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางานการสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 
HRM 2201       ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม                                3(3-0) 
  Quality Management Through Leadership and Team 
  ศึกษาเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของ
ผูนําที่จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําในการทํางานเปนทีม การสราง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม การสราง
ความภูมิใจใหทีมงาน การจัดการความขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการ
ตัดสินใจในการทํางานเปนทีม 
HRM  2103  พฤติกรรมองคการ                                                            3(3-0) 
  Organization Behavior 
  ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบ
ตอการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลตาง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุม
ใหเปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษยในองคการ 
 
HRM 3102 การบริหารคาตอบแทน                                                            3(3-0) 
  Compensation Management 
  ศึกษาถึงวิธีการจายคาตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสรางและวิธีการจาย
คาตอบแทนหลักการจายคาตอบแทนในองคการ รวมถึงรูปแบบการ จายคาตอบแทนประเภทตางๆ 
แนวคิดปจจุบันในการบริหารคาตอบแทน วิเคราะหโครงสรางคาตอบแทน การควบคุมการบริหาร
คาตอบแทน เพื่อใหการจาย คาตอบแทนในองคการเกิดความเปนธรรมและความพึงพอใจ 
 
HRM 3301 การวิเคราะหงาน            3(3-0) 
  Job Analysis 
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  ศึกษาโครงสรางของงาน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการทํางานวิเคราะหงาน
การแบงแยกประเภทของงาน ความสัมพันธระหวางตําแหนงงานตาง ๆ ในองคการ ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ และทรัพยากรบุคคลในแตละองคการ 
 
OFM 1101 การบริหารงานสํานักงาน 3(3-0) 
  Office Management 
  ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการจัด
สํานักงาน  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  การวางแผนผัง  และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน  การ
จัดสถานที่ทํางาน  การอํานวยการพนักงาน  การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
GSOC 4902 สถิติสําหรับการวิจัยทางสงัคมศาสตร 3(3-0) 
  Statistics for Social Science Research 
   ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิ วิธีการแนวสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะหเบื้องตน  
กระบวนการ  และเทคนิคการใชสถิติในงานวิจยัทางสังคมศาสตร 
SOC 2101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง          3(3-0) 
  Rural and Urban Sociology 
  ศึกษาความหมายของคําวา สังคมวิทยาชนบทและเมือง   ความหมายของ ชุมชน
แบบชนบทและเมือง  ลักษณะสังคมชนบทและเมืองดานนิเวศวิทยา    ประชากร   การอาชีพและ
เศรษฐกิจ สถาบันสังคม   กลุมและองคกรทางสังคม    ลักษณะคานิยม   การเปลี่ยนแปลงสังคม
ชนบทเปนสังคมเมือง   ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง   การวางผังเมือง  
 
SOC 2104 ชุมชนศึกษา          3(2-2) 
  Community Study 
  ศึกษาความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษา
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมฝกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกลาวขางตน 
 
SOC 2302 กระบวนการพัฒนาชุมชน           3(3-0) 
  Process of Community Development 
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  ศึกษาความหมาย  ขั้ นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน   วิ เ คราะห
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมกับชุมชน 
 
SOC 2303 การบริหารงานพัฒนาชุมชน           3(3-0) 
  Community Development Administration 
   ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหาร การบริหารงานพัฒนา การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาทขององคกรในชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
 
SOC 3302 ภาวะความเปนผูนาํในงานพัฒนาชุมชน           2(2-0) 

Leadership in Community Development 
    ศึกษาความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลักษณะของผูนํา  ประเภทของผูนํา 
บทบาทผูนํา ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา              
การสรรหาผูนํา เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน ความสัมพันธระหวางผูนํากับงานพัฒนาชุมชน 
 
 
SOC 3309 การพัฒนาแบบยั่งยนื    2(2-0) 

Sustainable Development 
    ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ ที่มีตอชุมชน เพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเองในชุมชนตามวิถีไทย  เนนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อุดมการณแผนดิน
ธรรม แผนดินทอง และอ่ืน ๆ  
 
EA  1102  ภาวะผูนาํ                 2(2-0) 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา  บทบาทหนาที่ของผูนาํ  
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรคของ
ผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
2.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
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PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
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การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวิจัยตลาดในเบื้องตน 
 

MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
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MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
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MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 

 

 

 

 

MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
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   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
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HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม       
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรม
ในทางศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  
POL 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีรัฐประศาสนศาสตร   2(90) 
  Preparation for Professional  Experience in Public Administration  
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู  ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ            และศึกษาสังเกต
และมีสวนในการฝกปฏิบัติงานดานรัฐประศาสนศาสตรในสถานการณจริง 
POL  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร   5 (350) 
  Field  Experience  in Pubic  Administration   
   ฝกงานทางดานรัฐประศาสนศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกจิและเอกชน โดย
เนนการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหการบริหารในองคการ  ตลอดจนการวางโครงการในการแกไข
ปญหา  การบริหารในองคการ และการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ  อาท ิ การประชุม  การ
ฝกอบรม  การสรางทีมการประเมนิผล ฯลฯ 
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