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30701 การจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการการเงนิ 

 Human Resource Management and Financial Management 
 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การสรรหา คัดเลอืก การพัฒนาการบรหิารคา่ตอบแทน  

การประเมนิผลและการควบคมุทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารแรงงานสมัพันธ ์และระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
 หลกัการจัดการการเงนิ วธิกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและ

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทนุ การขยายกจิการ การปรับปรุง
และการเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการประยุกตใ์ชท้ฤษฎทีางการเงนิ 

 

30702 การจดัการการตลาดและการจดัการการด าเนนิงาน 
 Marketing Management and Operation Management 

 ปรัชญา แนวคดิ หนา้ที ่และกระบวนการการจัดการการตลาด การจัดองคก์รการตลาด การตลาดเป้าหมาย 
สว่นประสมการตลาด การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาด กลยุทธก์ารตลาด งบประมาณและการควบคมุ

การตลาด 
 แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนนิงานในองคก์าร การวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงาน การสรา้งระบบการ

ด าเนนิงานและการก ากับระบบการด าเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ การออกแบบผลติภัณฑ ์การจัดการ

คณุภาพ การวางแผนกระบวนการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การออกแบบ
งาน การวางแผนการผลติรวม การวางแผนก าลงัการผลติ การวางแผนก าหนดการผลติและทรัพยากร และระบบ 

การบ ารุงรักษา  
 

32713 การจดัการการตลาดข ัน้สงูและการวจิยัการตลาด 

  Advanced Marketing Management and Marketing Research 
 ปรัชญา แนวคดิ หนา้ที ่และกระบวนการการจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ ์การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม 

การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการการตลาด การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด การด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์
การตลาด การประเมนิผลและการควบคมุทางการตลาด การเขยีนแผนการตลาด และน าเสนอแผนการตลาด 

  แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิย ปัญหาการตลาด กระบวนการการวจัิย การใชผ้ลการวจัิยการตลาดเพือ่

ประกอบการตัดสนิใจการตลาด 
 

32714  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 
  Consumer Behavior and Integrated Marketing Communication 

  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบบจ าลองการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
และน ารูปแบบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปใชใ้นการจัดการการตลาด แนวคดิ ลักษณะ กระบวนการในการสือ่สาร

การตลาดแบบบรูณาการ แบบจ าลองของการตดิตอ่สือ่สารการตลาด การใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารการตลาด  

การก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ การจัดสรรงบประมาณการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ  
การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 

 
32715 การจดัการผลติภณัฑ ์ราคา และการจดัจ าหนา่ย 

 Product, Price and Distribution Management 

 บทบาท หนา้ทีข่องผูจั้ดการผลติภัณฑ ์ความรูเ้กีย่วกบัผลติภัณฑ ์การตดัสนิใจเกีย่วกับผลติภัณฑ ์ 
การจัดการสนิคา้และบรกิาร การจัดการผลติภัณฑใ์นแตล่ะขัน้ตอนของวงจรชวีติผลติภัณฑ ์กระบวนการพัฒนา

ผลติภัณฑใ์หม ่การเลอืกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑใ์หเ้หมาะสมกับตลาดเป้าหมาย   
เพือ่น าไปสูก่ารตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มและการแขง่ขนั การก าหนดนโยบายราคา การก าหนด 

กลยุทธก์ารตัง้ราคา  
 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดจ าหน่าย กระบวนการเลอืกชอ่งทางการจัดจ าหน่าย การควบคมุและการประเมนิผล

ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ขอบเขตการกระจายตัวสนิคา้ การตัดสนิใจดา้นการกระจายตวัสนิคา้ 

 
32716 วทิยานพินธ ์ (การตลาด) 

 Thesis 
 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย  

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน
วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 



32717 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การตลาด) 

 Independent Study 
  การเสนอหัวขอ้หรอืประเด็นปัญหาทางธรุกจิทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการการวจัิย  

การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรอื 
การประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานผลการศกึษา 

 

32718 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการตลาด 
 Graduate Professional Experience in Marketing 

 การประยกุตท์ฤษฎปีรัชญาแนวคดิทางการตลาดโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพที่
เหมาะสม และมทีัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีการตลาด สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ์

และความสามารถในการท างานร่วมกบัเพือ่นร่วมงาน การเขา้ถงึสงัคมกลุม่เป้าหมาย การสง่เสรมิจรยิธรรมและ
คณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบอาชพีทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม 

 

32721 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์
 Organization and Human Resource Management 

 ทฤษฎแีละกระบวนการจัดการตัง้แตก่ารตดัสนิใจ การวางแผนการจัดการโครงสรา้งองคก์าร การน าและ 
การควบคมุพฤตกิรรมมนุษยใ์นระดบับคุคลและองคก์าร การจูงใจ การสรา้งทมีงาน การจัดการความขัดแยง้ และ 

การพัฒนาองคก์าร 

  ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การสรรหาคัดเลอืก การพัฒนาการบรหิารคา่ตอบแทน  
การประเมนิผลและการควบคมุทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารแรงงานสมัพันธ ์

 
32722 การบญัชเีพือ่การจดัการและการวางแผนภาษอีากร 

 Managerial Accounting and Tax Planning 
 การประมวลและการใชข้อ้มลูทางการบญัชเีกีย่วกบัตน้ทนุเพือ่การค านวณตน้ทนุผลติภัณฑแ์ละก าไร 

พฤตกิรรมตน้ทนุและความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและก าไร ตน้ทนุมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่งของ

ตน้ทนุการผลติ การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพือ่การตดัสนิใจและควบคมุ การวเิคราะหร์ายจา่ยลงทนุการบญัชี

ตามความรับผดิชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวเิคราะหผ์ลการปฏบิัตงิาน และกฎหมายธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การจัดการส าหรับผูบ้รหิาร ความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี
 แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร การก าหนดทศิทางและนโยบายของภาษี การวางแผนภาษีอากร 

และบทบาทของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการภาษีอากร 

 
32723 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิและการจดัการการด าเนนิงาน 

 Quantitative Analysis for Business  and Operations Management 
 แนวคดิเกีย่วกบัการใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในธรุกจิ  การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ในการบรหิาร ตวัแบบ 

การขนสง่ ทฤษฎกีารตัดสนิใจและการตดัสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ ์ตัวแบบมารค์อฟ การวเิคราะหข์า่ยงาน   

ตวัแบบแถวคอย การจ าลองสถานการณ์ และการพยากรณ์ 
  แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนนิงานในองคก์าร การวเิคราะหปั์ญหาการด าเนนิงาน การสรา้งระบบการ

ด าเนนิงานและการก ากับระบบการด าเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่การออกแบบผลติภัณฑแ์ละ
การบรกิาร การจัดการคณุภาพ การวางแผนกระบวนการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถาน

ประกอบการ การวางแผนก าลงัการผลติ การวางแผนการผลติรวม การออกแบบงาน การวางแผนก าหนดการผลติ 
การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการวสัดแุละการวางแผนทรัพยากร ระบบการผลติแบบลนี และระบบการบ ารุงรักษา 

 

32724 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการการเงนิ 
 Managerial Economics  and Financial Management 

 ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยมลูคา่ ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ปัจจัยตา่งๆ
ทีก่ าหนดอปุสงคแ์ละอปุทานของสนิคา้ การออม การลงทนุ อปุสงคแ์ละอปุทานของเงนิ ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ

ระหวา่งประเทศ การประยุกตท์ฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการตัดสนิใจเพือ่ก าหนดนโยบายทางธุรกจิภายใตส้ภาวะทาง

เศรษฐกจิตา่งๆ 
 หลกัการจัดการการเงนิ วธิกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและ

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทนุ การขยายกจิการ การปรับปรุง
และการเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการประยุกตใ์ชท้ฤษฎทีางการเงนิ 

 
 

 

 
 

 



32725 การวจิยัธุรกจิและระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

 Business Research and Management Information Systems 
 ระเบยีบวธิวีจิัยทางธรุกจิ วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินุมาน ซึง่ประกอบดว้ย 

การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีน่ ามาใช ้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจิัย วธิกีารวจัิยเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิและแกปั้ญหา 

 บทบาทและความส าคญัของสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช ้

ในการจัดการธรุกจิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจรยิธรรมของการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
 

32726 การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 Marketing and Strategic Management 

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด
เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด สภาวะแวดลอ้มของธรุกจิทัง้ภายในและภายนอก การก าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ 

นโยบายและวตัถปุระสงคท์างธุรกจิ การวางแผนกลยทุธร์ะดบับรษัิท ระดบัธรุกจิ และระดับหนา้ที ่การควบคมุ 

และประเมนิผลกลยุทธท์างธรุกจิ 
 

32727 สมัมนาการจดัการท ัว่ไป 
 Seminar in General Management 

 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม แนวคดิ 

และนวัตกรรมทางการจัดการ การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการ และแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา 
ผลการวจิัย หรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการมาประยกุตใ์ช ้

 
32728 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 Seminar in Human Resource Management 
 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร แนวคดิ และ 

นวตักรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์และแนวทาง

แกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา ผลการวจิัยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรูค้วามเขา้ใจในหลักการจัดการทรัพยากร 
มนุษยม์าประยุกตใ์ช ้

 
32729 สมัมนาการจดัการการเงนิ 

 Seminar in Financial Management 

 การวเิคราะหปั์ญหาทางการเงนิและการลงทนุ การน าแนวคดิ และนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางการเงนิการลงทนุ  
เทคนคิ วธิกีารและกลยุทธท์างการเงนิมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางการเงนิและการลงทนุ ตลอดจนการใช ้

กรณีศกึษา ผลการวจิัย หรอืวธิกีารอืน่เพือ่การน าความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจัดการทางการเงนิมาประยุกตใ์ช ้
 

32730 สมัมนาการจดัการการตลาด 

 Seminar in Marketing Management 
 องคป์ระกอบและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทางการตลาด แนวคดิและนวตักรรมการตลาด  

การวเิคราะหปั์ญหาในทางปฏบิัต ิและแนวทางการแกปั้ญหา  การรวเิคราะหต์ลาดระหวา่งประเทศ การสือ่สาร
การตลาด การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรูค้วามเขา้ใจในหลักการจัดการทาง 

การตลาดมาประยุกตใ์ช ้
 

32731 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ    

 Seminar in Managerial Accounting 
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎแีละปัญหาในทางปฏบิัตทิีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ ตลอดจนการใช ้

วธิกีารและนวตักรรมใหม่ๆ  ทางการบัญชเีพือ่การจัดการ การใชก้รณีศกึษา ผลงานวจิัยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่การน า
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการบัญชเีพือ่การจัดการมาประยุกตใ์ช ้

 

32732 วทิยานพินธ ์
 Thesis 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน
และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธ์ 
ฉบับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

 
 

 



32733 การศกึษาคน้ควา้อสิระ    

 Independent  Study 
 การเสนอหัวขอ้หรอืประเด็นปัญหาทางธรุกจิทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิย การวเิคราะห ์ 

การสงัเคราะหก์ารเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรอืการประยกุตแ์นวคดิ  
ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานผลการศกึษา 

 

32734 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ 
 Graduate Professional Experience in Business Administration 

 การประยกุตท์ฤษฎทีางดา้นบรหิารธรุกจิโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม
และมทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละ

ความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรม และคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบการ
วชิาชพีชัน้สงู 

 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์
 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration 

 พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และเทคนคิดา้นรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและ 
ของไทย การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและเทคนคิ 

ตา่งๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์การประยกุตใ์ชรั้ฐประศาสนศาสตรใ์นการบรหิารภาครัฐหรอืการบรหิารทั่วไปใน 

ทางปฏบิตั ิการคาดการณ์หรอืท านายแนวโนม้และทศิทางของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคตการรเิริม่และเสนอแนะ
แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และเทคนคิเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารรัฐกจิทีเ่หมาะสม

และสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 
 

33712 การบรหิารภาครฐั 
 Public Administration 

 ศกึษาหลักการ แนวคดิ ระบบ และวธิกีารบรหิารภาครัฐ พัฒนาการของการบรหิารภาครัฐ ปัญหา  

อปุสรรค สาเหตขุองปัญหาหรอือปุสรรค รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการพัฒนาการบรหิารภาครัฐ  
หลกัการ แนวคดิ เทคนคิ หรอืวธิกีารใหม่ๆ ในการบรหิารภาครัฐ การบรกิารสาธารณะ ตลอดจนหลักการแนวคดิ  

แนวทางการบรหิารภาครัฐตามกระแสการบรหิารภาครัฐแนวใหม ่ 
 

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์

 Research Methodology in Public Administration 
 หลักการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจิัย และรายละเอยีดกระบวนการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา  

หลกัสถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวจัิย รวมทัง้จรยิธรรมในการวจิัยและจรรยาบรรณของผูว้จิัย 
ในการด าเนนิการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเผยแพร่งานวจิัยการประยกุตก์ารวจัิยไปใชใ้นการบรหิาร 

 

33714 การบรหิารยทุธศาสตร ์
 Strategic Management  

 การพัฒนา แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกับการบรหิารยุทธศาสตร ์กระบวนการบรหิารยุทธศาสตร์ 
การวเิคราะหส์ถานการณ์ การเมอืง เศรษฐกจิ กฎหมาย ทีเ่กีย่วกับการบรหิารภาครัฐ การก าหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ 

คา่นยิมหลัก ประเด็นยทุธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์การแปลงยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิองคก์ารมุง่เนน้กลยทุธ ์แผนที ่
ทางยุทธศาสตร ์การควบคมุและประเมนิยทุธศาสตร ์ นวัตกรรมการบรหิารและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 

กรณีศกึษาหน่วยงานของรัฐทีม่กีารบรหิารยุทธศาสตรท์ีป่ระสบความส าเร็จ และกรณีศกึษาองคก์ารแหง่นวตักรรม

ภาครัฐ 
 

33715 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
 Human  Resource Management 

 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิ กระบวนการ กจิกรรมและนวัตกรรมเกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประยกุตใ์ชแ้ละพัฒนาการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
 

33716 นโยบายสาธารณะ 
 Public  Policy   

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบายสาธารณะ ประเภทกระบวนการและตวัแบบนโยบายสาธารณะ การก าหนด
นโยบายสาธารณะ การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบาย

สาธารณะ แนวคดิ หลักการและกระบวนการบรหิารโครงการ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การจัดท า

โครงการ การจัดรูปหน่วยงานโครงการ การด าเนนิงานโครงการ การควบคมุตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

 



33717 การบรหิารองคก์าร 

 Organization  Administration  
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ กระบวนการบรหิารองคก์าร การก าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ กลยุทธ ์  

การบรหิารเชงิกลยุทธ ์รูปแบบและแนวทางการพัฒนา ระบบและวธิกีารบรหิารงานองคก์าร การจัดองคก์าร   
การบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่นวัตกรรมภาครัฐ การตดิตอ่สือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร

องคก์าร การตดัสนิใจ ภาวะผูน้ าในการบรหิารองคก์าร การปฏริูปโครงสรา้งองคก์รภาครัฐ และกระบวนการกระจาย

อ านาจ ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์าร การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยกุตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ี 
หลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร 

 
33718 การบรหิารทอ้งถิน่ 

 Local Administration 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ กระบวนการ และพัฒนาการเกีย่วกบัการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ดา้นรูปแบบ  

การจัดองคก์าร ภารกจิ การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์และการบรหิารการคลงัของทอ้งถิน่ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์

เปรยีบเทยีบ สรุป และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ และนวตักรรมทางการบรหิารเพือ่การพัฒนา 
การบรหิารทอ้งถิน่ 

 
33719 การบรหิารงานคลงัสาธารณะ 

 Public Finance Administration  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะ การบรหิารรายรับและ 
การบรหิารรายจา่ยของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ช ้

แนวคดิทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการการบรหิารงานคลงัสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิาร
รายจา่ยของรัฐบาล และการบรหิารหนีส้าธารณะ และการวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายและกระบวนการบรหิาร 

งานคลงัสาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐ 
 

33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ 

 Thesis 
 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน 

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

 
33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์ 

 Independent Study 
 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์การเขยีนโครงร่างของ 

โครงการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม  

การประมวลและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร  ์
 Graduate Professional Experience in Public Administration 

 การประมวลและน าทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสงัคมและ 
เพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม โดยใชก้รณีศกึษา รวมทัง้การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าการสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละ

ความสามารถในการปฏบิัตงิานร่วมกบัผูอ้ ืน่ การพัฒนาตนเองใหม้ทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ตีอ่วชิาชพี จติส านกึ  

จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 
 

      

 


