
 
 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
สำขำวชิำ รัฐประศำสนศำสตร์ (ฉบับปรับปรุงหลกัสูตร ปีกำรศึกษำ 2560) 
 
PAD102   ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัรัฐประศำสนศำสตร์    3 (3-0-6) 
               Introduction to Public Administration 
         ความหมาย สถานภาพ ขอบข่าย ลกัษณะเฉพาะของความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ พฒันาการ
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การปรับเปล่ียนกระบวนคิดจาก 
Administration มาเป็น Management ของรัฐประศาสนศาสตร์ กระแสแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management) ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนทศัน์รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย   และแนวโนม้การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต  
 
 
PAD104 ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ   3 (3-0-6) 
               Introduction to International Relations 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ เร่ิมจากการสร้างชาติรัฐข้ึน ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ตวัแสดงในเวทีระหว่างประเทศ รูปแบบการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ กฎหมายและกติการะหว่างประเทศ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวฒัน์ สถานะของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ บทบาทของอาเชียนและผลกระทบต่อไทย แนวทางการรักษา และการแสวงประโยชน์ของไทยในเวที
โลก  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจแนวทางการด าเนินการเพ่ือรักษาประโยชน์ของประเทศไทยในสังคมโลก 
 
PAD181 กำรบริหำรรำชกำรไทย                3 (3-0-6) 
  Thai Public Administration 
  การบริหารองคก์ารของภาครัฐตามการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาการเกิดข้ึน
ขององคก์าร รูปแบบโครงสร้าง สายการบงัคบับญัชาขององค์การ โดยเฉพาะการบริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ ตลอดจน รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชนองคก์รอิสระ และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ทิศทางและแนวโนม้ของการบริหารราชการไทยยคุใหม่ 
 
 



 
PAD182 กฎหมำยส ำหรับนักรัฐประศำสนศำสตร์             3 (3-0-6) 
  Laws for Public Administrators 
  หลกักฎหมายท่ีนกัรัฐประศาสนศาสตร์ควรทราบ ไดแ้ก่ หลกัการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบบริหารขา้ราชการพลเรือน และระเบียบบริหารงานบุคคลอ่ืน มติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี         หลกักฎหมาย
ปกครองเก่ียวกบัการกระท าประเภทต่างๆขององคก์รฝ่ายปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครองและศาล
ปกครอง ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 
PAD183 กำรจัดกำรทุนมนุษย์       3 (3-0-6) 
    Haman Capital Management      
    หลักการพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าท่ี ความรับผิดชอบ                    
และกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร ระบบฐานขอ้มูล
ก าลงัคน  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การบริหาร
ค่าจ้างเ งินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน การบริหารจดัการสวสัดิการ นนัทนาการและพนกังานสมัพนัธ์ การจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์าร  
 
PAD230 องค์กำรและกำรจัดกำร                                                                                     3 (3-0-6)  
              Organization and Management 
             หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัองคก์าร ทั้งองคก์ารภาครัฐแบบต่างๆ เช่น ส่วนราชการ  องคก์าร
มหาชน  มหาวิทยาลยัในก ากบั องคก์ารอิสระ องคก์ารท่ีเกิดจากกฎหมายเฉพาะ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ในส่วนราชการ องค์การภาคเอกชน รวมทั้งการเกิดข้ึนขององค์การเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจดัการ
องคก์าร ศึกษากระบวนการทางการบริหาร การวางแผน การจดัโครงสร้างองคก์าร สายการบงัคบับญัชา การ
น าของนกับริหาร การควบคุมในองคก์าร รวมทั้งการศึกษารูปแบบองคก์าร                    การออกแบบองคก์าร 
และแนวคิดเทคนิคในการองค์การสมยัใหม่ ตลอดจนศึกษาแนวคิดในการพฒันาองค์การ การวิเคราะห์
วินิจฉัยองคก์าร กระบวนการพฒันาองคก์าร บทบาทของผูน้ าในการพฒันาองคก์าร เคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ใน
การพฒันาองคก์าร กรณีศึกษาความส าเร็จและปัญหาของการพฒันาองคก์าร 
 
PAD281 กำรบริหำรงำนคลงัภำครัฐและท้องถิ่น                                               3 (3-0-6) 
             Finance and Budgeting Administration in Public Sector  



  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทางการคลงั การบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลและ
ท้องถ่ิน หน้ีสาธารณะ การภาษีอากร โครงสร้างการคลังของท้องถ่ิน ระบบงบประมาณ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจดัท างบประมาณ ระบบการคลงัและวิธีการงบประมาณของประเทศ
ไทย การจดัสรรรายไดร้ะหว่างรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน ปัญหา อุปสรรค และทิศทางในการบริหาร
การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอนาคต 
 
PAD282 ประชำสังคมและกำรจัดกำรชุมชน             3 (3-0-6) 
   Civil Society and Community Management 
  การก่อตวัของแนวคิดประชาสังคม  หลกัการพ้ืนฐาน ระดบัและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ลกัษณะความเป็นประชาสังคมจากการศึกษาเครือข่ายประชา
สังคม ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในยุคปัจจุบนั  แนวคิดส าคัญ
เก่ียวกบัการจดัการชุมชนและการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัการวิสาหกิจชุมชน กลยทุธ์
การจดัการชุมชนท่ีส าคญัในประเทศไทย และการศึกษาตน้แบบการจดัการชุมชนท่ีโดดเด่น 
 
PAD283 พฤติกรรมองค์กำรและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง    3 (3–0–6) 
  Organizational Behavior and Conflict Management 
  แนวคิด พฤติกรรมองคก์าร การบริหาร การรับรู้และเจตคติ ค่านิยม ทศันคติและความพึง
พอใจในงาน วฒันธรรมองค์การ ศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม พฤติกรรมความ
ขดัแยง้ของคนในองคก์ารและการบริหารความขดัแยง้ในองค์การ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดการเมืองใน
องคก์าร 
 
PAD284 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน                                                 3 (3–0–6) 
              Public Policy and Planning 
  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการนโยบายสาธารณะ อนัไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบติั และการประเมินผลนโยบาย  ตั้งแต่ปัญหาสาธารณะ สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ  การ
ก าหนดทางเลือกสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผน และบริหารโครงการ
สาธารณะ  การจดัท าโครงการสาธารณะ การประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ 
 
PAD285 กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์             3 (3-0-6) 
  Human Resource Development 
  ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร  โดยเน้นในเร่ืองของการเรียนรู้ ทั้งในดา้น
ขององคก์าร และในดา้นของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัสมรรถนะวิธีการ



พฒันาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ  ขั้นตอนและเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการ
จดัระบบการจดัการการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคล้องกบั
แนวทางด าเนินงานขององคก์ารและการกา้วเขา้สู่สังคมดิจิทลั 
 
PAD286 กำรส่ือสำรในพหุวฒันธรรม              3 (3–0–6)                                             
  Multi-Cultural Communication   
  หลกัการทฤษฎีของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม แนวคิด พลวตัของการ ติดต่อส่ือสาร 
และวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ มโนทศัน์ ทศันคติ 
ค่านิยมของบุคคลและสงัคมท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะสังคมอาเซียน วฒันธรรม
ตะวนัตก จีน ญ่ีปุ่ น ฯลฯ กระบวนการส่ือสารในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจดัการองคก์าร 

 

PAD332 กำรบริหำรแรงงำน                3 (3-0-6) 
  Labor Administration  
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารแรงงาน นันทนาการและ
พนกังานสมัพนัธ์ องคก์ารและกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแรงงานกระบวนการบริหารแรงงาน แรงงาน
สัมพนัธ์ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารแรงงานในประเทศไทย ทิศทางการบริหารแรงงานของประเทศไทย
ในอนาคต 
 
PAD360 กำรสรรหำและคัดเลือก              3 (3-0-6) 
  Recruitment and Selection 
  ความหมาย ความส าคัญ หลักการ เทคนิคและวิธีการสรรหาบุคคลเข้าท  างาน รวมถึง           
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ การจดัท าค  าบรรยายลักษณะงาน                  
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับงานเทคนิคและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน                    
โดยมุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงองคก์รในปัจจุบนั 
 
PAD361  กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน              3 (3–0–6) 
  Performance Management 
  ความหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบัติงาน หลักการ               
และวิธีการน าระบบการจดัการผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การ วงจรการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบไปดว้ย การวางแผนระบบการจดัการผลการปฏิบติังาน การด าเนินงานตามระบบการจดัการผลการ
ปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน และการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน 



 
 

PAD381  กำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทน               3 (3–0–6) 
  Compensation Management 
  ทฤษฎีเก่ียวกบัค่าจา้ง เทคนิคและวิธีการในการก าหนดและการควบคุมค่าจา้ง                    และ
เงินเดือน การวิเคราะห์ค่างาน การประเมินค่างาน การจดักลุ่มงาน การจดัท าโครงสร้างของค่าจา้ง และ
เงินเดือนในองคก์าร  การประเมินเพ่ือการก าหนดค่าจา้งและเงินเดือน การบริหารค่าจา้งเงินเดือนท่ี               เป็น
ธรรม 
 
 

PAD382 ระเบียบวธีิวจัิยทำงสังคมศำสตร์       3 (2-2-5) 
  Research Methodology in Social Science  
          ระเบียบวิธีวิจยั กระบวนการวิจยัทางสังคมศาสตร์  การเลือกประเด็นปัญหาและเทคนิค
การก าหนดหัวขอ้  การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดตวัแปรและสมมุติฐานการวิจยั การออกแบบการวิจยั 
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและหลกัการวิเคราะห์ขอ้มูล  การ
เขียนรายงานวิจยัและการอา้งอิง จรรยาบรรณนกัวิจยั รวมไปถึงการฝึกท าแบบเสนอโครงร่างวิจยั หรือเคา้
โครงสารนิพนธ์  
 
PAD383 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกำรบริหำรโครงกำร    3 (3-0-6) 
  Strategic Management and Project Management 
  ความหมายและความส าคัญของกลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การ                    
การก าหนดกลยทุธ์องคก์าร การเช่ือมโยงระหว่างการการจดัการเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารโครงการ หลกัการ
บริหารโครงการ การด าเนินโครงการ การควบคุมและติดตามความกา้วหน้าของโครงการ การยติุโครงการ 
 
PAD384 ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรควำมเปลีย่นแปลง    3 (3–0–6) 
  Leadership and Change Management 
  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า แบบแผนและคุณลกัษณะของผูน้ า คุณธรรมของผูน้ า 
เทคนิคการเป็นผูน้ า ลกัษณะปัญหาท่ีผูน้  าตอ้งเผชิญ ทกัษะท่ีจ  าเป็นของผูน้ าสมยัใหม่ การเป็นผูน้ าในสังคม
ดิจิทลั ศึกษาวธีิการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงในฐานะผูน้ าองคก์ารโดยอาศยัภาวะผูน้ าและบทบาทของ
ผูน้ าสมยัใหม่  
 
 



 
 
 
PAD385 กำรจัดกำรควำมรู้และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้    3 (3–0–6) 
             Knowledge Management and Learning  Organization  
  ความหมาย ความส าคญั และประเภทของความรู้ และความหมาย ความส าคญั แนวคิด 
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ ทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ การสร้างกลยทุธ์ในการจดัการความรู้ การเรียนรู้ขององคก์าร ความหมาย 
แนวคิด ลกัษณะ และการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา
ความส าเร็จในการจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในองคก์าร 
 
PAD386 กฎหมำยแรงงำน               3 (3-0-6) 
  Labor Law 
  หลกัทัว่ไปของกฎหมายแรงงาน สิทธิและหน้าท่ีระหว่างนายจา้งกบัลูกจ้างท่ีพึงมีต่อกนั  
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจ้างแรงงาน พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัการจดัตั้งศาลแรงงาน 
โครงสร้างของศาลแรงงาน ลกัษณะของคดีแรงงาน การพิจารณาคดีแรงงาน และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน
ศาล หลกัการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานตามมาตรฐานแรงงาน ปฏิญญาแรงงานระหว่างประเทศ 
กระบวนการยตุิธรรมดา้นแรงงาน สิทธิมนุษยชน 
 
PAD387 กำรเป็นผู้ประกอบกำรภำครัฐ                                                         3 (3-0-6) 
  Public Entrepreneurship  
   การก่อตวัของแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ตวัแบบของการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่  แนวคิดพ้ืนฐานของการเป็นผูป้ระกอบการภาครัฐ แนวคิดผูป้ระกอบการ
ในแผนยทุธศาสตร์ การพฒันาระบบราชการไทย ผลลพัธ์และความเปล่ียนแปลงของการปฏิรูปการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ ตวัอยา่งการน าแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการภาครัฐมาปรับใชใ้นประเทศต่างๆ  
 
PAD388  กำรจัดกำรคุณภำพ         3 (3–0–6) 
  Quality Management 
  ความหมายและความส าคัญของการจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพ                      
ความรับผิดชอบในเ ร่ืองคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพในองค์การ เทคนิค                    



และเคร่ืองมือต่างๆ ในการจดัการคุณภาพ  การบริหารความเส่ียง ระบบมาตรฐานคุณภาพในระดบัสากลท่ี
ใชใ้นองคก์าร 
 
PAD481 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                     3 (3–0–6)                                             
  Strategic Human Resource Management  
  กรอบแนวคิดและพฒันาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์นวใหม่ ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษยใ์นองค์การ การสรรหาและคดัเลือก การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดัการผลการปฏิบติังาน การ
บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน  การให้รางวลัและการลงโทษ การสร้างความผูกพนัและการธ ารงรักษา 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของบุคลากรและความตอ้งการขององคก์าร         เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร เพื่อน าไปสู่การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์นว
ใหม่ รวมถึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทางความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยสามารถน า
หลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆรวมถึงแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรขององคก์ารได ้  
 
PAD482 จริยธรรมและธรรมำภิบำล      3 (3–0–6)                                             
  Ethics and Good Governance  
  แนวคิด  ความหมาย ความส าคญัของคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกับริหารและพนกังานใน
องคก์าร โดยมุ่งเน้นไปยงัความรับผิดชอบท่ีมีต่อองคก์ารและสังคม  และศึกษาหลกัธรรมาภิบาล รวมถึง
ลกัษณะการปกครองท่ีดี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการการปฏิบติัของสมาชิกในองคก์าร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ หลักปรัชญาของนักคิดต่างๆ เพื่อให้นักบริหารใช้เ ป็นแนวทางในการ
บริหารงาน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักบริหาร ปัญหาเก่ียวกบัจริยธรรมของนักบริหาร 
ขา้ราชการ นกัการเมือง ตลอดจนการพฒันาและเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิดข้ึนกบันกับริหารโดยใช้หลกัธรร
มาภิบาล และกรณีศึกษา  
 
PAD483 สำรนิพนธ์                3 (0–3–6)                                             
  Independent Study 
   รำยวชิำทีต้่องเรียนมำก่อน   : PAD382 
  การสร้างและ/หรือพฒันาผลงานวิจยัในประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีนกัศึกษา
สนใจตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าเสนอหัวข้อและโครงร่างการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจยั จากนั้นด าเนินการตามกระบวนการวิจยัเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษด์้วยตนเอง จดัท  าเป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และผา่นความเห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการประจ าหลกัสูตร 
 



 
 
 
 
PAD540 กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับสหกจิศึกษำหรือกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 2 (2–0–4)                                             
  The Preparation for Cooperative Study or Internship  
  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฎิบติังาน การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน      
และการส่ือสารภาษาองักฤษ 
 
PAD541 กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพทำงรัฐประศำสนศำสตร์           6(0–40–20) 
  Internship in Public Administratiion 
  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้ งหน่วยงานภาครัฐและองค์การธุรกิจ                    
ในภาคเอกชน ภายใตก้ารก ากบัดูแล และประเมินผลร่วมกนัระหว่างอาจารยผ์ูค้วบคุมและบุคลากรของ
หน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์อยา่งต่อเน่ืองใน 1 ภาคการศึกษาหรือ 400 ชัว่โมง 
 
PAD542   สหกจิศึกษำ                 6(0–40–20) 
  Cooperative Study 
   รำยวชิำทีต้่องเรียนมำก่อน   : PAD540 
  ระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฎิบัติงานในองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ          
โดยจดัให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัการจดัให้นักศึกษาไปปฎิบติังานจริงในฐานะเป็นพนักงาน
ชัว่คราว โดยมีเวลาฝึกปฎิบติัไม่นอ้ยกว่า 16 สปัดาห์อยา่งต่อเน่ืองใน 1 ภาคการศึกษา 
 


