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หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมาย องคก์าร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารบรหิารทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่

ตัง้แต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเขา้ท างาน การพัฒนาบุคลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจูงใจ  

การบรหิารค่าตอบแทน ประโยชน์และบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพ และความปลอดภัย กฎหมายและ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหว่างการบรหิารทรัพยากรมนุษยก์ับเทคโนโลยี

และสิง่แวดลอ้ม 

 



4 
 

33201 การบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจความเป็นมาของการบรหิารราชการไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

 2. เพื่อใหส้ามารถสังเกตและวเิคราะหเ์หตุการณ์และปรากฏการณ์ทางการบรหิารของไทยอย่างเป็น

ระบบและมเีหตผุล 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารราชการไทยกับระบบการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคมทีอ่ยูแ่วดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถประเมนิสถานการณ์หรอืปัญหาของระบบบรหิารราชการไทย และรเิริม่เสนอแนะวธิี

ทางแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคเหลา่นัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัตคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการค่านิยมและ

ขนบธรรมเนยีมปฏบิตั ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบและโครงสรา้งของกระทรวง ทบวง กรม  

กระบวนการและพฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัจจัยทางการเมือง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการบริหารราชการ รวมตลอดถงึปัญหา อุปสรรค แนวทาง  

การปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์และการ

คลงัสาธารณะ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร

การคลงัสาธารณะ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางการคลังสาธารณะไปประยุกตใ์ชใ้นการ

บรหิารงานภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และวธิีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท ของ

รัฐบาลทางดา้นเศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการคลัง

และงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะห์

และจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลงัและงบประมาณของไทย 

33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Administrative Concepts and Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธิบายถงึแนวคดิ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ทัง้แนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรู เ้กี่ยวกับแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนสศาสตร ์

ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและในการคน้ควา้วจัิยดา้นการบรหิารงานของรัฐได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ แนวคดิ สถานภาพ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากล และ

กรณีของประเทศไทยสภาพแวดลอ้มและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทีม่ตี่อการบรหิารรัฐกจิ ประโยชน์และการน า

ความรูจ้ากแนวคดิทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใชใ้นการบรหิารงานภาครัฐ รวมไปถงึแนวโนม้ของ 

รัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการนโยบายสาธารณะได ้

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายบทบาทของระบบราชการทีม่ตีอ่นโยบายสาธารณะ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยกุตใ์ชใ้นภาครัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดินโยบายศาสตร ์หลักการ แนวทางการศกึษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

บทบาทของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อทิธพิลของปัจจัยสภาพแวดลอ้มทีม่ีต่อกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ 

การประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะหผ์ลสะทอ้นกลับของนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ และทศิทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

33304 การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการและประเภทของการวจิัยทางประศาสนศาสตร์ 

 2. เพือ่ให ้เขา้ใจและอธบิายกระบวนการและวธิกีารของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ประเภทของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์กระบวนการของการวจิัย การออกแบบ

การวิจัย การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ การเขยีนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวจัิยทางรัฐประศาสน

ศาสตร ์ตลอดจนทศิทางของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33309 การจดัการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Management and Organization Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การบรหิารและ

การด าเนนิงานขององคก์าร 

 2. เพือ่รู ้เขา้ใจ และสามารถน าความรูเ้กีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารและพฤตกิรรม

มนุษยใ์นองคก์าร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการขององค์การและทฤษฎีองคก์าร การจัดตัง้องค์การ ประเภท รูปแบบ องคป์ระกอบและ

โครงสรา้งองคก์าร หลักและวธิีการบริหารจัดองคก์าร การพัฒนา การออกแบบ และการเปลีย่นแปลงองค์การ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษยท์ัง้ในระดับบุคคล กลุม่และองคก์าร วธิกีารและเทคนคิการบรหิาร

จัดการองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารภาครัฐและนวัตกรรม 

33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารรัฐกจิ 

 3. เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทยีบปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาของประเทศที่ก าลังพัฒนาและ

พัฒนาแลว้ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารรัฐกจิทีด่ ี

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการบรหิารรัฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง

และเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ ทัง้ที่

ก าลังพัฒนาและพัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบริหารรัฐกจิ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม 

จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Technique and Tools in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหท้ราบ เขา้ใจ และอธบิายเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับเทคนคิและเครื่องมอืการจัดการภาครัฐ ครอบคลุม

ถงึการประเมนิสภาพแวดลอ้ม และการก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ตัวชีว้ัด การบรหิารงานมุง่

สมดลุ (Balanced Scorecard) การเทยีบเคยีง (Benchmarking) การบรหิารความเสีย่ง หว่งโซค่ณุคา่ การประเมนิ

ความคุม้ค่า ตน้ทุนต่อผลผลติ การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล 

(HR Scorecard) การจัดการความรู ้สมรรถนะ ตลอดจนเทคนคิและเครือ่งมอืตา่งๆ ทีใ่ชใ้นสากล และกรณีศกึษาทัง้

ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่องมอืการจัดการภาครัฐไปใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธผิล ประสทิธภิาพและ 

การเพิม่ผลผลติในแกอ่งคก์รภาครฐั 

33410 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความเป็นมา แนวคดิ หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวธิกีารพัฒนา

  ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารทัง้ระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตังิาน 

 2. เพือ่ใหไ้ดรั้บความรูค้วามเขา้ใจปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิัต ิตลอดจนแนวทางแกไ้ขการพัฒนา

  ทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถน าไป ประยุกต์ใชใ้ห ้

  บงัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา แนวคดิ หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวธิีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้ระดับ

ผูบ้ริหารและระดับผูป้ฏบิัตงิานในองคก์าร รวมทัง้ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหา

อปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและ

  กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญ และเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพ และปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. เพื่อใหส้ามารถน าความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกตใ์ชใ้ห ้

  บงัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิ หลักการ วัตถุประสงค ์ขอบเขต และกระบวนการวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์และปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิัติ

ตลอดจนแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้ 

การประยกุตใ์ช ้

33421 การบรหิารทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวความคดิและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ และตระหนักถงึความส าคัญ

ของการบรหิารทอ้งถิน่ตามแนวทางประชาธปิไตย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่

ตลอดจนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ในระบบสากลและในประเทศไทย 

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถน าแนวความคดิและหลักการบรหิารมาใชว้เิคราะหปั์ญหาการบรหิารทอ้งถิน่

ของไทยไดอ้ยา่งมเีหตผุลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิ่น รูปแบบ โครงสรา้งและความสมัพันธก์ับ

รัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่

ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ไทย 
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33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ                                             (6 หนว่ยกติ) 

 Urban and Smart City Development Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความส าคัญ แนวคดิ และทฤษฎขีองการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ

  ตลอดจนหลกัการวธิกีารของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัจจัยตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ 

  ตลอดจนแนวโนม้และทศิทางของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ 

 3. สามารถอธบิายและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกรณีศกึษาและตัวอย่างของการบรหิารการพัฒนาเมอืง

  และเมอืงอจัฉรยิะทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญ แนวคดิ และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะขอบเขตแนวทาง 

รูปแบบ หลกัการและวธิกีารบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะทัง้ในและตา่งประเทศ ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิล

ตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ ระบบการบรหิารการพัฒนาเมอืง แนวโนม้และทศิทางการบริหาร

การพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ กรณีศกึษาและตัวอย่างของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิค  

ของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดับตา่งๆ ได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธไ์ปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารองคก์ารภาครัฐ

ไดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธใ์น

องคก์รภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดบัองคก์รภาครัฐ และระดบัหนา้ที ่ 

และฝ่ายตา่งๆ ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทศัน ์ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค ์การวางแผนกลยุทธ ์

การวางแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยุทธร์วมทัง้

การประเมนิผลกลยุทธ ์ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์รภาครับสามารถด าเนนิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพ

สงูสดุภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ 

33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม                                             (6 หนว่ยกติ) 

 Change Administration and Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ รูปแบบและองคป์ระกอบของการบรหิาร

  การเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการและเทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง รวมทัง้มีทักษะ   

  ทางดา้นกระบวนการและเทคนคิในการบรหิารการเปลีย่นแปลงและเขา้ใจกระบวนการการสรา้งนวตักรรม 



9 
 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับการบรหิารการเปลีย่นแปลงไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิัติ

  โดยเฉพาะการบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์รและนวตักรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการในการบรหิารการเปลีย่นแปลง ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง กระบวนการ 

ปัญหาและอปุสรรคในการเปลีย่นแปลงภาครัฐ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึระบบวธิคีวบคมุการบรหิาร

การเปลีย่นแปลงรูปแบบต่างๆ แนวคดิและทฤษฎใีนนวัตกรรมภาครัฐ การจัดองคก์าร การเตรียมความพรอ้มเพื่อ

นวตักรรม  กระบวนการจัดการนวตักรรม การสรา้งนวัตกรรมและปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพือ่นวตักรรมในภาครัฐ อปุสรรคปัญหาและแนวโนม้ของนวตักรรมในภาครัฐ 

33444 การบรหิารองคก์รภาครฐัและเอกชน                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Public and Private Organization Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในลักษณะ ประเภท รูปแบบ และทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการภาครัฐและ

  เอกชน 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูใ้นส่วนทีเ่กี่ยวกับเทคนิคของภาคธุรกจิมาใชใ้นการจัดการภาครัฐ การ   

  จัดการภาครัฐแบบภาคเีครอืข่าย หุน้สว่นระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบรกิารสาธารณะ การ

  จัดการภาครัฐแนวใหม ่มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการภาครัฐและเอกชน ความสมัพันธค์วามเหมอืนและความแตกต่าง

ระหวา่ง แนวคดิการจัดการภาครัฐกบัแนวคดิภาคเอกชน การน าเทคนคิของภาคธรุกจิมาใชใ้นการจัดการภาครัฐ การ

จัดการภาครัฐแบบภาคเีครือข่าย  หุน้สว่นระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการจัดบรกิารสาธารณะ การจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ เพือ่การสงัเคราะหร์ูปแบบการจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์ารภาครัฐและเอกชน

อยา่งยั่งยนื 

33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Local Policy, Plan and Project 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิ่น  

  ตามแนวทางประชาธปิไตย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในกระบวนการนโยบายและแผนของทอ้งถิน่ รวมทัง้การจัดท าโครงการ และการ

  บรหิารโครงการของทอ้งถิน่ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดผล   

  ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ ตามแนวทางประชาธปิไตย ปัจจัย

แวดลอ้มทีม่ีอทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดท าโครงการของทอ้งถิน่ กระบวนการและ 

ขัน้ของนโยบายทอ้งถิ่น กระบวนการและขัน้ตอนในการวางแผนทอ้งถิ่นและการน าแผนไปปฏิบัต ิการจัดท า

โครงการและการบรหิารโครงการทอ้งถิน่ ความสัมพันธร์ะหว่างนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ กับนโยบาย 

แผน และโครงการในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค 
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33447 การจดับรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Local Services Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  และการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน เทคนคิ และวธิกีารในการจัดบรกิารสาธารณะของ

  ทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในทาง

  ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และการจัดบริการสาธารณะของ

ทอ้งถิน่  กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการจัดบริการสาธารณะของทอ้งถิน่ ทัง้ในภารกจิทั่วไปและภารกจิ

เฉพาะทีส่ าคญั อาท ิการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสง่เสรมิ และ

พัฒนาอาชพี การผังเมอืง การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม การบ ารุงรักษาศลิปะ วัฒนธรรม และ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาในการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

33448 การบรหิารการคลงัและการจดัการทนุในทอ้งถิน่                                        (6 หนว่ยกติ) 

 Local Finance Administration and Local Capital Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกีย่วกบัการบรหิารการคลงัทอ้งถิน่และการจัดการ

  ทนุในทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการบรหิารการคลงัของทอ้งถิน่และ

  การจัดการทนุในทอ้งถิน่ไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานและการพัฒนาทอ้งถิน่ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการบรหิารการ

คลังทอ้งถิน่ การบรหิารรายได ้การบรหิารรายจ่าย เงนิอุดหนุน และดุลการคลังของทอ้งถิน่ การบรหิารการเบกิ

จา่ยเงนิ การจัดซือ้จัดจา้ง การควบคมุและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของทอ้งถิน่ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา

การบรหิารการคลงัทอ้งถิน่ รวมถงึ แนวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการจัดการทนุในทอ้งถิน่เพือ่น าไปสูก่ารสง่เสรมิศกัยภาพ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสรา้งความเจรญิเตบิโตของทอ้งถิน่โดยอาศัยการจัดการทุนภายในทอ้งถิน่ตนเอง ซึง่

ประกอบดว้ย ทนุมนุษยท์ัง้ภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ารบรหิารทอ้งถิน่ ทนุทางดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ทนุทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ทนุทางสงัคมและภมูปัิญญาของทอ้งถิน่ 

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Public Service Administration and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และความส าคญัของการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชแ้นวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบรหิารการบรกิารสาธารณะ

และเครอืขา่ย 
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 4. เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหา แนวโนม้ แนวทางในการแกปั้ญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรกิารสาธารณะและ

เครอืขา่ย การจัดระบบการบรหิารและโครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละจรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กูล                                        (6 หนว่ยกติ) 

 Compensation and Employee benefits Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการ แนวคดิและวธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและคา่จา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิและวธิกีารจัดสวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กลู 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ และวธิกีารบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ วธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและค่าจา้ง การจัดสวัสดกิารและผลประโยชน์เกือ้กูลรวมทัง้ 

การบรหิารเงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิารและประโยชนเ์กือ้กลูในองคก์รภาครัฐ รวมทัง้การน าไปประยกุตใ์ช ้

33451 การจดัหาทรพัยากรมนุษย ์                                       (6 หนว่ยกติ) 

 Recruitment and Selection 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีในการจัดหาทรัพยากรบคุคล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน วธิกีารและเทคนคิในการจัดหาทรัพยากรบคุคล 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการจัดหาทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการและขัน้ตอน วธิีการและเทคนิคการสรรหาและเลอืกสรร

บุคคล การบรรจุและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้ฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์การ รวมทัง้หลักการ แนวคิด 

ขอ้พจิารณาในการทดลองปฏบิัตงิาน การเลือ่น การยา้ยสบัเปลีย่น และการรับโอนในกรณีตา่งๆ ของบคุลากรในการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล การน าหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารและเทคนิคไปใชใ้นการสรรหาและเลอืกสรร การ

บรรจแุละแตง่ตัง้ การทดลองปฏบิตังิาน การยา้ย สบัเปลีย่น และการโอนบคุลากร 

33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์                                      (6 หนว่ยกติ) 

 Technique and Tools in Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเป็นมา ความส าคัญ เทคนิคและเครื่องมอืในกระบวนการ

  และการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีผ่ลตอ่การน าเทคนคิและเครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากร

  มนุษยไ์ปใช ้

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขในการประยุกตเ์ทคนิคและ

  เครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
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 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร  

  มนุษยผ์่านตัวอย่างหรือกรณีศกึษาในการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคและเครื่องมอืในการบรหิารทรัพยากร

  มนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา ความส าคัญ เทคนคิและเครือ่งมอืในกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจัยทีม่ผีลต่อ

การน าเทคนคิและเครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษยไ์ปใช ้ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ขในการประยุกต์

เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร ตลอดจนตัวอย่างหรือกรณีศกึษาในการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคและ

เครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน                           (6 หนว่ยกติ) 

 และหลกัธรรมาภบิาล 

 Principles of Judicial Administration, Human Rights, and Good Governance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมาภบิาล 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมายในชวีติประจ าวัน ประกอบดว้ย แนวคดิ หลักการ ความหมายของการ

บริหารงานยุตธิรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัตแิละพัฒนาการของกระบวนการยุตธิรรมสากล ความรู ้

พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายส าคัญในการด าเนินชีว ิต กฎหมายที่เป็นขอ้บังคับของสังคมและ

ประเทศชาต ิหลกันติธิรรม กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยุตธิรรม หลกั

สทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย หลักสทิธมินุษยชน บทบาทและการพัฒนา

ของสทิธมินุษยชนระดับสากลและสงัคมไทย มโนทัศน์เกีย่วกับสทิธมินุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐทีส่่งผล

ตอ่สทิธมินุษยชน แนวคดิทางดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและความรับผดิทางสงัคมของบคุลากรภาครัฐ การปฏบิัตติน

ตามหลักธรรมาภบิาล ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมในยุคโลกาภวิัฒน ์ผลกระทบทางสงัคม และแนวทางการพัฒนา

คณุธรรม จรยิธรรม 
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