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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

 

32721 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Human Resource Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับทฤษฎแีละกระบวนการจัดการ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมองคก์ารทัง้ระดับบคุคลและระดบัองคก์าร 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎแีละกระบวนการจัดการตัง้แตก่ารตดัสนิใจ การวางแผนการจัดการโครงสรา้งองคก์าร การนําและ 

การควบคมุพฤตกิรรมมนุษยใ์นระดบับคุคลและองคก์าร การจูงใจ การสรา้งทมีงาน การจัดการความขัดแยง้ และ 

การพัฒนาองคก์าร 

     ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การสรรหาคัดเลอืก การพัฒนาการบรหิารคา่ตอบแทน 

การประเมนิผลและการควบคมุทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารแรงงานสมัพันธ ์

 

32722 การบญัชเีพือ่การจดัการและการวางแผนภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Accounting and Tax Planning  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิใีนการรวบรวมตน้ทนุ และวเิคราะหต์น้ทนุ รวมถงึการใชข้อ้มูลทางการบัญชี

  เพือ่การตัดสนิใจ การวางแผน และควบคมุการดําเนนิงาน 

 2.   เพือ่ประยุกตใ์ชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายธรุกจิที่

  เกีย่วขอ้งกับการจัดการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประมวลและการใชข้อ้มลูทางการบญัชเีกีย่วกบัตน้ทนุเพือ่การคํานวณตน้ทนุผลติภัณฑแ์ละกําไร 

พฤตกิรรมตน้ทนุและความสมัพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและกําไร ตน้ทนุมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่งของ

ตน้ทนุการผลติ การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพือ่การตดัสนิใจและควบคมุ การวเิคราะหร์ายจา่ยลงทนุการบญัชี

ตามความรับผดิชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวเิคราะหผ์ลการปฏบิัตงิาน และกฎหมายธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การจัดการสาํหรับผูบ้รหิาร ความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี

 แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร การกําหนดทศิทางและนโยบายของภาษี การวางแผนภาษีอากร 

และบทบาทของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการภาษีอากร 
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32723 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิและการจดัการการดําเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Quantitative Analysis for Business and Operations Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับทฤษฎเีชงิปรมิาณทางธรุกจิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นการบรหิารเพือ่การตดัสนิใจ

  ทางธรุกจิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งระบบการดําเนนิงาน และการกํากบัระบบการดําเนนิงาน

  ทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกบัการใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในธรุกจิ การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ในการบรหิาร ตวัแบบ 

การขนสง่ ทฤษฎกีารตัดสนิใจและการตดัสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ ์ตัวแบบมารค์อฟ การวเิคราะหข์า่ยงาน  

ตวัแบบแถวคอย การจําลองสถานการณ์ และการพยากรณ์ 

 แนวคดิเกีย่วกับการดําเนนิงานในองคก์าร  การวเิคราะหปั์ญหาการดําเนนิงาน การสรา้งระบบการดําเนนิงาน

และการกํากับระบบการดําเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 

การจัดการคณุภาพ การวางแผนกระบวนการผลติ การเลอืกทําเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ  

การวางแผนกําลังการผลติ การวางแผนการผลติรวม การออกแบบงาน การวางแผนกําหนดการผลติ การจัดการหว่งโซ่

อปุทาน การจัดการวสัดแุละการวางแผนทรัพยากร ระบบการผลติแบบลนี และระบบการบํารุงรักษา 

 

32724 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Financial Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตค์วามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์าใชใ้นการตดัสนิใจ และกําหนดนโยบายธรุกจิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการเงนิของธรุกจิ และความสมัพันธข์องหนา้ทีท่างการเงนิกบั 

  หนา้ทีอ่ืน่ๆ ทางธรุกจิ 

 3.   เพือ่ประยุกตใ์ชห้ลักการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยมลูคา่ ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ปัจจัยตา่งๆ

ทีกํ่าหนดอปุสงคแ์ละอปุทานของสนิคา้ การออม การลงทนุ อปุสงคแ์ละอปุทานของเงนิ ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ

ระหวา่งประเทศ การประยกุตท์ฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการตัดสนิใจเพือ่กําหนดนโยบายทางธรุกจิภายใตส้ภาวะ

ทางเศรษฐกจิตา่งๆ 

    หลกัการจัดการการเงนิ วธิกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพย์

ไมห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทนุ การขยายกจิการ การปรับปรุงและ 

การเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการเงนิ 
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32725 การวจิยัธุรกจิและระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Management Information Systems  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยุกตใ์ชท้างการวจัิยธรุกจิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและความสําคญัของสารสนเทศและการบรหิารระบบสารสนเทศ 

  เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการจัดการธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธรุกจิ  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินุมาน ซึง่ประกอบดว้ยการประมาณคา่ 

การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู

เพือ่การวจัิย วธิกีารวจัิยเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิและแกปั้ญหา 

 บทบาทและความสําคญัของสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการจัดการ

ธรุกจิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจรยิธรรมของการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

 

32726 การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing and Strategic Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดและกระบวนการจัดการตลาด 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการ วธิกีาร และเทคนคิในการควบคมุเชงิกลยุทธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด  

 สภาวะแวดลอ้มของธรุกจิทัง้ภายในและภายนอก การกําหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ นโยบายและวตัถปุระสงค์

ทางธรุกจิ การวางแผนกลยุทธร์ะดับบรษัิท ระดับธรุกจิ และระดับหนา้ที ่การควบคมุและประเมนิผลกลยุทธท์างธรุกจิ 

 

32727 สมัมนาการจดัการท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in General Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัการการจัดการ 

 2.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการดําเนนิธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม แนวคดิและ

นวตักรรมทางการจัดการ การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการ และแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา 

ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่ เพือ่นําความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการมาประยกุตใ์ช ้
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32728 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Human Resource Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัการการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกปั้ญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร แนวคดิ และนวตักรรม

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์และแนวทางแกปั้ญหา  

การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษยม์า

ประยกุตใ์ช ้

 

32729 สมัมนาการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Financial Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัารการจัดการการเงนิ 

 2.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการจัดการการเงนิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะหปั์ญหาทางการเงนิและการลงทนุ การนําแนวคดิ และนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางการเงนิการลงทนุ  

เทคนคิ วธิกีารและกลยุทธท์างการเงนิมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางการเงนิและการลงทนุ ตลอดจนการใช ้

กรณีศกึษา ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่เพือ่การนําความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจัดการทางการเงนิมาประยุกตใ์ช ้

 

32730 สมัมนาการจดัการการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Marketing Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัารการจัดการการตลาด 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการจัดการการตลาด 

 3.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทางการตลาด แนวคดิและนวัตกรรมการตลาด การวเิคราะห์

ปัญหาในทางปฏบิตั ิและแนวทางการแกปั้ญหา การวเิคราะหต์ลาดระหวา่งประเทศ การสือ่สารการตลาด การใช ้

กรณีศกึษา ผลการวจัิยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการจัดการทางการตลาดมาประยุกตใ์ช ้
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32731 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Managerial Accounting  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการบญัช ีเพือ่การจัดการ 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกับการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎแีละปัญหาในทางปฏบิัตทิีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ ตลอดจนการใช ้

วธิกีารและนวตักรรมใหม่ๆ  ทางการบัญชเีพือ่การจัดการ การใชก้รณีศกึษา ผลงานวจัิยหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่การนํา

ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการบัญชเีพือ่การจัดการมาประยุกตใ์ช ้

 

32732 วทิยานพินธ ์(บรหิารธุรกจิ) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์ การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบั

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

32733 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารธุรกจิ) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ ในหลกัสตูรนี้ 

มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิาร ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นสาํคญัตอ่การบรหิารธรุกจิ หรอื

หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเสนอหัวขอ้หรอืประเด็นปัญหาทางธรุกจิทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิย การวเิคราะห ์ 

การสงัเคราะหก์ารเขยีนตําราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรอืการประยกุตแ์นวคดิ  

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและนําเสนอรายงานผลการศกึษา 
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32734 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพิม่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทางการจัดการ 

 3.   เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีทางการจัดการ 

 4.   เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5.   เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีทางการจัดการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 6.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตท์ฤษฎทีางดา้นบรหิารธรุกจิโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม

และมทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละ

ความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรม และคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบการ

วชิาชพีชัน้สงู 

 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเทคนคิดา้น 

  รัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์

  การบรหิารงานภาครัฐ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ืเปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์รวมทัง้นํามาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ หรอื

การบรหิารทัว่ไป ในทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงาน

ภาครัฐของไทยทัง้ใน ปัจจบุนั และอนาคต 

3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ เพือ่คาดการณ์ หรอืทํานายแนวโนม้และทศิทางของ

รัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคตหรอืรเิริม่และเสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และเทคนคิเกยีวกับ 

รัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารรัฐกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และเทคนคิดา้นรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและของไทย 

การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้น 

รัฐประศาสนศาสตร ์การประยุกตใ์ชรั้ฐประศาสนศาสตรใ์นการบรหิารภาครัฐหรอืการบรหิารทั่วไปในทางปฏบิตั ิ  

การคาดการณ์หรอืทํานายแนวโนม้และทศิทางของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคตการรเิริม่และเสนอแนะแนวคดิ 

ทฤษฎ ีหลักการ และเทคนคิเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารรัฐกจิทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 
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33712 การบรหิารภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกับลกัษณะและขอบขา่ยของการบรหิารภาครัฐ หลกัการแนวคดิ  

  ระบบและวธิกีารบรหิารภาครัฐ รวมทัง้พัฒนาการของการบรหิารภาครัฐของตา่งประเทศและของไทย 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถวเิคราะห ์อธบิาย และสรุปเกีย่วกับปัญหาอปุสรรค สาเหตขุอง

  ปัญหาหรอือปุสรรค รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรอืการพัฒนาการบรหิารภาครัฐทีเ่หมาะสมและ

  สอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถอธบิายและประยุกตใ์ชห้ลกัการ แนวคดิและวธิกีารใหม่ๆ   

  ในการบรหิารภาครัฐตามกระแสการบรหิารภาครัฐแนวใหม ่

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ศกึษาหลักการ แนวคดิ ระบบ และวธิกีารบรหิารภาครัฐ พัฒนาการของการบรหิารภาครัฐ ปัญหา อปุสรรค 

สาเหตขุองปัญหาหรอือปุสรรค รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการพัฒนาการบรหิารภาครัฐ หลกัการ แนวคดิ 

เทคนคิ หรอืวธิกีารใหม่ๆ  ในการบรหิารภาครัฐ การบรกิารสาธารณะ ตลอดจนหลกัการแนวคดิ แนวทางการบรหิาร

ภาครัฐตามกระแสการบรหิารภาครัฐแนวใหม ่

 

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิย และรายละเอยีด 

  กระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2.   เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชต้รรกวทิยา หลกัสถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

  ทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม ในการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประมวลผลและสรุปผลการวจัิยหรอื

  การศกึษาอยา่งเป็นระบบถกูตอ้ง เทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจรยิธรรมในการวจัิยและจรรยาบรรณของผูว้จัิยในการดําเนนิการ

  วจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 หลกัการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิย และรายละเอยีดกระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา 

หลกัสถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวจัิย รวมทัง้จรยิธรรมในการวจัิยและจรรยาบรรณของผูว้จัิยในการ

ดําเนนิการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์การเผยแพร่งานวจัิยการประยุกตก์ารวจัิยไปใชใ้นการบรหิาร 

 

33714 การบรหิารยทุธศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management    

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบรหิารยุทธศาสตรใ์นองคก์ารภาครัฐ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการคดิเชงิยทุธศาสตร ์

 3.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุต ์หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิ การบรหิารยทุธศาสตรไ์ปใชใ้นองคก์ารภาครัฐ 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 การพัฒนา แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกับการบรหิารยุทธศาสตร ์กระบวนการบรหิารยุทธศาสตร ์

การวเิคราะหส์ถานการณ์ การเมอืง เศรษฐกจิ กฎหมาย ทีเ่กีย่วกับการบรหิารภาครัฐ การกําหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ 

คา่นยิมหลัก ประเด็นยทุธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์การแปลงยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิองคก์ารมุง่เนน้กลยทุธ ์แผนที่

ทางยุทธศาสตร ์การควบคมุและประเมนิยุทธศาสตร ์นวัตกรรมการบรหิารและการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ กรณีศกึษา 

หน่วยงานของรัฐทีม่กีารบรหิารยทุธศาสตรท์ีป่ระสบความสําเร็จ และกรณีศกึษาองคก์ารแหง่นวตักรรมภาครัฐ 
 

33715 การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิ และวธิกีารเกีย่วกับการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย ์รวมทัง้รายละเอยีดในกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษยข์องตา่งประเทศและ 

ของไทย 

2.   เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุต ์และพัฒนากจิกรรม กระบวนการ หรอื

วธิกีารในการบรหิารทรัพยากรมนุษยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงาน

ภาครัฐของไทย 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิาย และประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคดิเทคนคิ หรอืวธิกีารใหม่ๆ   

     เกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรมนุษยท์ีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิ กระบวนการ กจิกรรมและนวัตกรรมเกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประยกุตใ์ชแ้ละพัฒนาการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 

33716 นโยบายสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการ นโยบายสาธารณะและตัวแบบ

นโยบายสาธารณะ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประเมนิผลนโยบายสาธารณะ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและเทคนคิการบรหิารโครงการสูค่วามสาํเร็จ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีนโยบายสาธารณะ  ประเภทกระบวนการและตัวแบบนโยบายสาธารณะ การกําหนด

นโยบายสาธารณะ การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบาย

สาธารณะ แนวคดิ หลักการและกระบวนการบรหิารโครงการ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การจัดทํา

โครงการ การจัดรูปหน่วยงานโครงการ  การดําเนนิงานโครงการ การควบคมุตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
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33717 การบรหิารองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Administration   

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร 

การกําหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ กลยุทธก์ารบรหิารเชงิกลยุทธ ์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบและ

วธิกีารบรหิารงาน การจัดองคก์าร และการบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

องคก์าร การตดิตอ่สือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารองคก์าร การตดัสนิใจ 

และภาวะผูนํ้าในการบรหิารองคก์ารของตา่งประเทศและของไทย 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ี

หลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร เพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารองคก์ารในทาง

ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

3.   เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป และคาดการณ์หรอืทํานายเกีย่วกบัแนวโนม้และ 

ทศิทางการพัฒนาการบรหิารองคก์ารในอนาคตทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ กระบวนการบรหิารองคก์าร การกําหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ กลยุทธ ์ 

การบรหิารเชงิกลยุทธ ์รูปแบบและแนวทางการพัฒนา ระบบและวธิกีารบรหิารงานองคก์าร การจัดองคก์าร  

การบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่นวัตกรรมภาครัฐ การตดิตอ่สือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

บรหิารองคก์าร การตดัสนิใจ ภาวะผูนํ้าในการบรหิารองคก์าร การปฏริูปโครงสรา้งองคก์รภาครัฐ และกระบวนการ

กระจายอํานาจ ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์าร การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ

ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร 

 

33718 การบรหิารทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ กระบวนการ และพัฒนาการ

เกีย่วกบับรหิารทอ้งถิน่ของตา่งประเทศและของไทย ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและ

สถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ี

หลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ และนวตักรรมทางการบรหิาร เพือ่การพัฒนา 

การบรหิารทอ้งถิน่ในทางปฏบิต้ทิีเ่หมาะสม 

3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป และคาดการณ์หรอืทํานายเกีย่วกบัแนวโนม้และทศิทางใน

การพัฒนาการบรหิารทอ้งถิน่ในอนาคตทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ กระบวนการ และพัฒนาการเกีย่วกบัการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ดา้นรูปแบบ 

การจัดองคก์าร ภารกจิ การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์และการบรหิารการคลงัของทอ้งถิน่ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์

เปรยีบเทยีบ สรุป และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และนวตักรรมทางการบรหิารเพือ่การพัฒนา 

การบรหิารทอ้งถิน่ 
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33719 การบรหิารงานคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารงานคลงั 

     สาธารณะของตา่งประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การ

บรหิารงานภาครัฐ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ 

เทคนคิ และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะเพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารงานคลงัสาธารณะ 

ในอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิาร 

รายจา่ยของรัฐบาล และการบรหิารหนีส้าธารณะ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ

ทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการการบรหิารงานคลงัสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิารรายจ่าย

ของรัฐบาล และการบรหิารหนีส้าธารณะ และการวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายและกระบวนการบรหิารงานคลงั

สาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐ 

 

33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Administration)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร ่
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33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ หรอืทําวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นหัวขอ้ 

ทีส่นใจได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์ การเขยีนโครงร่างของ

โครงการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้  การเสนอโครงการ  การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม 

การประมวลและวเิคราะหข์อ้มลู  การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประมวลทฤษฎแีละวชิาความรูภ้าคทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2.   เพือ่นําทฤษฎแีละวชิาความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพของสงัคมไทย 

 3.   เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาทศันคต ิพฤตกิรรม จติสาํนกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ 

  วชิาชพีเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนสว่นร่วม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประมวลและนําทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสงัคมและ 

เพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม โดยใชก้รณีศกึษา รวมทัง้การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าการสรา้งมนุษยสมัพันธ ์

และความสามารถในการปฏบิัตงิานร่วมกับผูอ้ ืน่ การพัฒนาตนเองใหม้ทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่ตีอ่วชิาชพี 

จติสํานกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 
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