
หมูวชิารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 (POLS) 

 

  หมูวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

จัดลักษณะเน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 

 

 1    รัฐศาสตร ( POLS-1- -) 

2    การปกครอง ( POLS-2- -) 

3    รัฐประศาสนศาสตร  ( POLS-3- -) 

4    

5     

6     

7     

8    การฝกประสบการณวิชาชีพ (POLS-8- -) 

9    การวิจัย , การสัมมนา, การศึกษาเอกเทศ (POLS-9- -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวชิารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
(POLS) 

 
รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

POLS1101  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

POLS1102  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

POLS1103  จริยธรรมสาํหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

POLS1104  ความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

POLS1105  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

POLS2101  การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

POLS2102  ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง 3(3-0-6) 

POLS2103  ระบบราชการไทย 3(3-0-6) 

POLS2104  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

POLS2105  การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

POLS2301  องคการและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS2302  การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS2303  ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ 3(3-0-6) 

POLS3301  การบริหารแรงงาน 3(3-0-6) 

POLS3302  การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

POLS3303  เทคนิคการบริหาร 3(3-0-6) 

POLS3304  การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 

POLS3305  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ 3(3-0-6) 

POLS3306  การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

POLS3307  การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

POLS3321  นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS3322  การสรรหา คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงาน

ในองคการภาครัฐ 

3(3-0-6) 

POLS3323  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS3324  พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ 3(3-0-6) 

    



   

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

POLS3325  การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลใน

องคการภาครัฐ 

3(3-0-6) 

POLS3326  นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS3341  สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

POLS3342  การบริหารงานยตุธิรรม 3(3-0-6) 

POLS3343  นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 

POLS3344  นวัตกรรมในการบริหารงานยตุธิรรม 3(3-0-6) 

POLS3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

POLS3902  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรขั้นสูง 3(3-0-6) 

POLS4301  การบริหารการพฒันา 3(3-0-6) 

POLS4321  กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

POLS4322  การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการ

เปลีย่นแปลง 

3(3-0-6) 

POLS4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสน

ศาสตร 

2(90) 

POLS4802  การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(225) 

POLS4901  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 1(0-2-1) 

POLS4902  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(0-6-3) 

POLS4903  การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร 3(0-3-6) 

 



 
            รหัสและคําอธิบายรายวิชา  

   

  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS1101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science  

                ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร  ความสัมพันธระหวางวิชา

รัฐศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน     ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจ

กับกฎหมาย  กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน 

สิทธิและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ   ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศ

โดยสังเขป 

   

POLS1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration  

                ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   ทฤษฎี   แนวความคิด    และขอบขายของ วิชา         

รัฐประศาสนศาสตร    วิวัฒนาการของ การบริหาร ภาครัฐ กับสภาพแวดลอมการเมือง    

กระบวนการการบริหาร   นโยบายสาธารณะ  ประเภทองคการภาครัฐและบุคลากร       

การคลังและงบประมาณ และพันธะความรับผิดชอบในการบริหารราชการ แนวความคดิ

เร่ืองการบริหารจัดการที่ดี และจริยธรรมของนักบริหาร 

   

POLS1103 จริยธรรมสาํหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Ethics  for Politicians  

                ศึกษาความหมายของ จริยธรรม จริยศาสตร ศีลธรรม คุณธรรม ฯลฯ และ

ความสัมพันธระหวางปรัชญา แนวความคิด ตลอดจนหลักเกณฑที่ใชตัดสินคาทาง

จริยธรรม ศึกษาความแตกตางระหวางจริยธรรมและศีลธรรมในโลกสมัยใหม โดย

พิจารณาจากแงมุมของสํานักคิดตาง  ๆ  แนวจริยธรรมของศาสนา จริยธรรมในวิชาชีพ 

ความขัดแยงขั้นพื้นฐานของการเมืองในฐานะการแสวงหาผลประโยชน  และการ

ดําเนินการตัดสินใจทางการเมืองในเชิงจริยธรรม  ธุรกิจกับการเมืองและจริยธรรม  ความ

ขดัแยงระหวางแนวความคดิเร่ืองเหตุผลแหงรัฐและจริยธรรม   ความแตกตางระหวาง

จริยธรรมขององคกรและปจเจกชน  ความรับผิดชอบของรัฐและองคกรตอสังคม  

ขอจํากัดทางจริยธรรมของการแขงขัน 



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS1104 ความสัมพันธระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International  Relationships  

                ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ  ธรรมชาติและโครงสราง

ของระบบ การระหวางประเทศ ปจจัยทางดานการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม    

ตลอดจนอุดมการณที่มีผลตอแนวพฤติกรรมของรัฐ เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนิ น

ความสัมพันธระหวางรัฐ  ตลอดจนพัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูปตาง ๆ 

เชน  ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหวางประเทศ อันเปนผลจากและตอปจจัย

ดังกลาว 

   

POLS1105 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

 Introduction to Constitution  

                ศึกษาความหมาย    ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภทของ

รัฐธรรมนูญ ปรัชญา  แนวความคิด หลัก การเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  และความ สัมพันธของ

กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 

   

POLS2101 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

                ศึกษาวิเคราะหปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองของไทย ไดแก  

ประวัติศาสตร โครงสรางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  ลักษณะและ

แนวโนมของชีวิตการเมืองของไทย  ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง วิเคราะห

สัมพันธภาพระหวางชีวิตการเมืองกับปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  สํารวจปญหาทางการ

เมืองการปกครองในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยเหลานี้ 

   

POLS2102 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง 3(3-0-6) 

 Political Philosophy and Theory  

                ศึกษาความคิดของนักคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร 

การศึกษาการสรางทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร พฤติกรรมศาสตร และทฤษฎีที่สําคัญๆ 

ในทางรัฐศาสตรจนถงึสมัยปจจุบัน 

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS2103 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 

 Thai  Bureaucracy System  

                ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ คานิยม ระบบ และ วิวฒันาการของ                   

การบริหารราชการไทย ปจจัยแวดลอมทางดานสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพล

การบริหารราชการไทย  ปญหา   อุปสรรค  และแนวทางแกไข  ปรับปรุงการบริหาร

ราชการไทย  

   

POLS2104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning  

                ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและ

การวางแผน การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธที่เหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลการใช

นโยบายสาธารณะและแผน โดยเนนศึกษาในกรณีขององคการภาครัฐ 

   

POLS2105 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 Thai Local Government  

                ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และพัฒนาการของการปกครองทองถิ่นจากแนวคิด

ตะวันตกที่เปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย 

ศึกษาประวัติและความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครองสวนกลาง 

รูปแบบ ปญหาและผลกระทบตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน 

   

POLS2301 องคการและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Public Organization and Management  

                ศึกษาประวัติ และแนวคิดการจัดองคการและการจัดการขององคการภาครัฐ 

วิวัฒนาการของการจัดการ ภาครัฐ กระบวนการจัดการ ภาครัฐสมัยใหม การ จัดโครงสราง

และ วางแผนการจัด โครงสราง องคการ ภาครัฐ โดยเนนสถานการณ อํานาจหนาที่ 

แนวนโยบาย กระบวนการ และปญหาการจัดการใหบริการสาธารณะขององคการภาครัฐ

ในประเทศไทย 

 

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ    3(3-0-6) 

 Public Human Resource Management  

               ศึกษาปรัชญา ความเปนมา แนว ความ คดิ โครงสราง กลไก ระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  การวางแผนกําลังคนภาครัฐ  การกําหนดตําแหนงและชั้นยศ 

กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงต้ัง โยกยาย สับเปลี่ยน การเลื่อนขั้น เงินเดือน  

การเลื่อนตําแหนง การเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการกําหนด

คาตอบแทน สิ่งจูงใจ  สวัสดิการ และผลประโยชนเกื้อกูลในราชการไทย  วินัยและ

คุณธรรมของบุคลากรภาครัฐ และการพนสภาพของบุคลากรในภาครัฐ 

   

POLS2303 ธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Good Governance and Public Conciousness  

                ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  แนวคิดของหลักธรรมาภิบาลและจิตสํานึกสาธารณะ  

ความจําเปน ในการตระหนักและปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล บทบาท หนาที่และความ

รับผิดชอบของตน  โดยเนนความรับผดิชอบ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ที่มีตอ

ชุมชน สถาบนั และสงัคมสวนรวม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  ปญหาการ ขาด

จิตสํานึกของประชาชนและ ผูบริหาร  รวมทั้งการพัฒนาและสงเสริม จิตสํานึกสาธารณะ 

และประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลเขาสูการบริหารภาครัฐ 

   

POLS3301 การบริหารแรงงาน 3(3-0-6) 

 Labour  Administration  

                ศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรกับกําลังแรงงาน  บทบาทของแรงงานใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปญหาของแรงงาน  หลักการและแนวทางกําหนดนโยบาย

ดานแรงงาน  บทบาทของรัฐบาลในดานการบริหารแรงงาน ทั้งในแงของการกําหนด

คาจางขั้นตํ่า  การคุมครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ  การจัดหางานและการพัฒนา

ฝมือแรงงานการใหหลักประกันสังคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน   

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS3302 การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Project Management and Public Investment  

                ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ และวงจรการบริหารโครงการ

ขององคการภาครัฐ นโยบายและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ  ประเภทของโครงการสาธารณะ 

การกอรูปในเชิงนโยบายและการตัดสินใจลงทุนในโครงการสาธารณะขององคการภาครัฐ  

แนวคิดในการประเมินผลโครงการสาธารณะ ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูบริหารโครงการของรัฐ  ผลกระทบจากโครงการและการลงทุนสาธารณะ

ที่มีตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเนนสถานการณ แนวนโยบาย กระบวนการ และ

ปญหาการบริหารโครงการสาธารณะของประเทศไทย  

   

POLS3303 เทคนิคการบริหาร    3(3-0-6) 

 Administrative Techniques   

                ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตางๆ ไดแก การปรับปรุงระบบงานวิธีการวิเคราะห

เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐาน   การบริหารงานโดยวัตถุประสงค  กลุมควบคุมคุณภาพ   

การบริหารแบบมุงเนินผลลัพธ   รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอยางในฐานะที่เปนเทคนิค

การบริหาร 

   

POLS3304 การบริหารงานคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 

 Fiscal Administration and Budgeting   

                ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายการคลัง  และการงบประมาณ 

เคร่ืองมือหรือมาตรการในการดําเนินนโยบาย ไดแก การจัดเก็บภาษีอากร การกอหน้ี

สาธารณะ รายจายสาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห

งบประมาณ ปญหาการงบประมาณประเทศไทย  ตลอดจนความสัมพันธระหวางเปาหมาย

ทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินกับการดําเนินนโยบายการคลัง  

   

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS3305 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Management Information Systems  

                ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารงาน

สาธารณะ  การจัดโครงสรางระบบขอมูล วิวัฒนาการ การออกแบบระบบเครือขาย

สนับสนุนการบริหารองคการภาครัฐ และความสัมพันธกับกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ ตลอดจนการจัดการกับสภาพปญหาและประเด็นตางๆของการบริหารระบบ

สารสนเทศขององคการภาครัฐที่กําลังเปนแนวโนมหรือไดรับความสนใจ 

   

POLS3306 การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public  Project  Evaluation 

               ศึกษาหลักการ และเทคนิคของการประเมินผลโครงการสาธารณะในฐานะที่เปน

เคร่ืองมอืนั กบริหาร ภาครัฐ  ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล 

เทคนิคการประเมินผล  โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการ นําโครงการ

ไปปฏิบัติ  ศึกษาบทบาทของสถาบันตางๆ ในการประเมินผลโครงการ สาธารณะ ของ

องคการในทองถิ่น 

   

POLS3307 การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Literatures  Study in Public Administration   

 

               ศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตรโดยอิสระของนักศึกษาในเร่ืองที่ตนมี

ความสนใจเปนพิเศษภายใตการควบคุมแนะนําของอาจารยผูสอน สามารถนําผลการศึกษา

มาสังเคราะหเพื่อสรางองคความรู และนําไปสูการวิจัยคนควาเพิ่มเติมในอนาคต  

   

   

   

   

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS3321 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Public Human Resource Policy and Planning  

                     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

                ศึกษาแนวคิด หลักการในการวางนโยบาย และแผนทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ  

ปจจัยองคประกอบที่จําเปนสําหรับการวางแผนกําลังคน เทคนิค และวิธีการในการ

วางแผนกําลังคน องคกรเกี่ยวกับการวางแผนกําลัง ระบบขอมูลทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ  

การดําเนินการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และ

แผน  แนวโนมการกําหนดนโยบายและการวางแผนกําลังคนภาครัฐภายใตสภาวการณที่

เปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน 

   

POLS3322 การสรรหา  คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ 

Recruitment   Selection and Procurement  into  Public Organization 

3(3-0-6) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

                ศึกษานโยบาย  แนวคิด ปรัชญา หลักการ วิธีการสรรหาบุคลากรเขาสูภาครัฐ   

ศึกษานโยบาย ปรัชญา หลักการ วิธีการในกระบวนการคัดเลือกในรูปแบบตางๆ  

ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุ  แตงต้ัง วาจางบุคลากรภาครัฐ ทั้งในสวนของขาราชการ    

พนักงานราชการ และบุคลากรของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งในระดับของการสรร

หา และคัดเลือกนักบริหารระดับสูงเขาสูระบบภาครัฐ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS3323 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  3(3-0-6) 

 Public Human Resource Development  

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

 ศกึษาแนวคดิ หลกัการ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ ที่จะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การศึกษา

นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ตลอดจนการศึกษา

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิควิธี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในสวนของ

กระบวนการจัดฝกอบรม การพัฒนาทีมงาน การพัฒนากระบวนทัศน คานิยมที่ดีของ

บุคลากรภาครัฐ และการแสวงหาแหลงเรียนรูอ่ืนประกอบ การเสริมสรางใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู  การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปญหาและแนวโนมทิศ

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐในอนาคต 

 

POLS3324 พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ  3(3-0-6) 

 Behavior and Human Relationship in Public Organization  

                ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยในรูปของปจเจก

บุคคล กลุม และองคการ ที่มีผลกระทบตอการบริหาร งานภาครัฐ  ตลอดจนคานิยม

วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณขององคการภาครัฐ ความสัมพันธของบุคคล เทคนิค                  

การสื่อสาร  ความรวมมือ และความขัดแยงในองคการ  การประสานงานที่มีคุณภาพ            

การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคล   จรรยาบรรณของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการ

ภาครัฐ  อิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดลอม   กระบวนการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน คานิยม 

พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ 

   

   

   

   

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

POLS3341 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 

 Human Rights  

                ศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับ

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย กฎบัตรสหประชาชาติ หลักกฎหมายสากลและหลักกฎหมาย

ไทยที่เกี่ยวกับการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

   

   

   

   

   

   

   

POLS3325 การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ  3(3-0-6) 

 Compensation and Fringe Benefit Management in  Public 

Organization 

 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

                ศึกษาทฤษฏี พัฒนาการของระบบเงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการ และ

ผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ    หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทํานโยบาย 

โครงสรางเงินเดือน การจัดสวัสดิการ  ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ ศึกษาการ

ออกแบบและการบริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการใหรางวัลที่เหมาะสมกับ

องคการภาครัฐ โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทน  หลักการจายคาตอบแทนภาครัฐ  

   

POLS3326 นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Public Welfare Policy  

                ศึกษาแนวคิดพัฒนาการ แนวทางการกําหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร

นโยบาย กฎหมาย ตลอดจนสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและการจัด

สวัสดิการของประชาชนและองคการโดยภาครัฐ รวมไปถึงความคุมครองทางสังคม โดย

เนนศึกษาสถานการณ   อํานาจหนาที่   แนวนโยบาย กระบวนการ และปญหาการจัดการ

คุณภาพชีวิตและสวัสดิการขององคการภาครัฐในประเทศไทย 

 



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS3342 การบริหารงานยุตธิรรม 3(3-0-6) 

 Justice  Administration  

                ศึกษาการบริหารกระบวนการยุติธรรม  บทบาทของฝายตาง ๆ ในกระบวนการ

ยุติธรรม   ไดแก  ฝายตุลาการ  ผูพิพากษา อัยการ  ตํารวจ  ทนายความ นิติกร ศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวของ  ศึกษาปญหาและผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมที่มีตอสังคม 

รวมถึงแนวคิดในการแกไขปญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อเปน

การสงเสริมความยุติธรรมในสังคม 

   

POLS3343 นิตวิทิยาศาสตรในการบริหารงานยุตธิรรม 3(3-0-6) 

 Forensic Science in Justice Administration  

                ศึกษาลักษณะของงานนิติวิทยาศาสตร ไดแก การนําความรูทางวิทยาศาสตรทุก

สาขามาประยุกตใช เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใชกฎหมายและ

การลงโทษ  บทบาทของงานนิติวิทยาศาสตรที่มีตอการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของ

นักบริหารงานยติุธรรมในการพฒันางานและการสบืสวนสอบสวนในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยใชศาสตรของนิติวิทยาศาสตร อันเปนสิ่งสําคัญตอหลักนิติธรรมและการให

ความชวยเหลือผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   

POLS3344 นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 

 Innovation in Justice Administration  

                ศึกษา แนวคิดทางการ บริหารที่ เกี่ยว ของ กับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนําไปสู               

การพฒันา  รูปแบบของ การบริหารงานยุติธรรม ขอดีของการมีนวัตกรรม  การสราง

นวัตกรรม ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  แนวทาง

และกลยุทธ ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอการสรางนวัตกรรมในการบริหารงานยตุธิรรม  

   

POLS 3901 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science Research Methodology   

 ศึกษาปรัชญา ความหมาย และแนวความคิดเบื้องตน เกี่ยวกับ

วิธีการแสวงหาความรูและวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร ทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS 3902 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Political Science Research Methodology   

 ศึกษาในเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร ทั้ง

ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมและการ

นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล โดยสถิติเชิงพรรณน าและสถิติเชิง

อางอิง การทดสอบขอสมมติฐาน การตีความ และการรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล        

 

   

POLS4301 การบริหารการพฒันา 3(3-0-6) 

 Development Administration  

                ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับ 

ประเทศอ่ืนๆ  และศึกษาถึงหลักการและทฤษฏีการบริหารการพัฒนา  

โดยเนนการพัฒนา  ระบบบริหาร  บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวม

ตลอดถึงความสัมพันธ และปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทองถิ่นและ

ประเทศ 

   

POLS4321 กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3(3-0-6) 

 Regulations in Public Human Resource Management  

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

                ศึกษาเกี่ยวกับที่มา หลักการ แนวคิด และรายละเอียดของกฎระเบียบ  ขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ภาครัฐ ไดแก  พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน   

ระเบียบการลาในลักษณะตาง  ๆ ระเบียบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง   ระเบียบขอบังคับ

ดานงานวินัย อุทธรณ   รองทุกข   และสามารถวิเคราะหประยุกต ตลอดจนเสนอแนะ

วิธีการปรับปรุงแกไขการใชกฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

   

   

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS4322 การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Public Organization Development and Change Management  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : POLS 2301 องคการและการจัดการภาครัฐ 

                ศึกษาแนวความคิด   หลักการ    การพัฒนาองคการภาครัฐ และ กระบวนการการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดาน

บริหารองคการจากเดิมไปสูกระบวนทัศนใหม   การบริหารจัดการการปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน  เปาหมาย ภารกิจ และกลยุทธ  ยุทธศาสตรขององคการ ภาครัฐ  โครงสราง

องคการ กระบวนงานใหม  ลักษณะและองคประกอบของผูปฏิบัติงาน การสรางจริยธรรม

ใหมของการทํางาน  การเรียนรูและองคความรูในองคการ  เทคโนโลยีและการเขาถึง

สารสนเทศ  การสรางความพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและการ

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนศึกษา ปญหาอุปสรรค และแนวโนมของการแกไข

ปญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในบริบทสากล  และประยุกตไดเหมาะสมกับ          

ประเทศไทย    

   

POLS4801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร       

Preparation for Field Experience in Public Administration                                        

2(90) 

 

                จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ 

วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาใหมี

ความรู     ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ    และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

   

POLS4802  การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(225) 

 Field Experience in Public Administration  

                ฝกงานในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหการบริหารในองคการตลอดจนการวางโครงการในการแกไขปญหา          

การบริหารงานในองคการและการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ  การประชุม 

การฝกอบรมการสรางทีมงาน และการประเมินผล  

   

   



  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

   

POLS4901 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 1(0-2-1) 

 Seminar in Public Administration  

                ศึกษารายกรณีทางดานรัฐประศาสนศาสตรโดยเนนสภาพปญหาและการพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งน้ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของ

อาจารยผูสอน 

   

POLS4902 การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร 3(0-6-3) 

 Research in Public Administration  

                วิจัยในประเด็นที่สําคัญและนาสนใจทางดานรัฐประศาสนศาสตร 

   

POLS4903 การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร  3(0-3-6) 

 Independent Study in Public Administration  

                ศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ  ที่สําคัญและนาสนใจ ทางดานรัฐประศาสน

ศาสตร โดยนําเสนอในลักษณะโครงการ  ดําเนินการศึกษาตามโครงการ  เขียนรายงานผล

การศึกษาอยางมีระบบ  ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมและคําแนะนําของอาจารยผูสอน

ประจํากลุม 
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