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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

32723 เทคนคิเชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิและการจดัการการดําเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Quantitative Techniques for Business Decision and Operations Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิเชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่การตัดสนิใจทางธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละสามารถใชป้ระโยชน์ในการสรา้งระบบการดําเนินงานและการกํากับระบบ         

  การดําเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณ 

 คําอธบิายชุดวชิา   

 แนวคดิเกีย่วกับการใชก้ารวเิคราะห์เชงิปรมิาณในธุรกจิ การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ในการบรหิาร ตัวแบบ   

การขนส่ง ทฤษฎีการตัดสนิใจและการตัดสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ์ ตัวแบบมาร์คอฟ การวเิคราะห์ข่ายงาน      

ตวัแบบแถวคอย การจําลองสถานการณ์ และการพยากรณ ์

 แนวคดิเกีย่วกับการดําเนนิงานในองคก์าร การสรา้งระบบการดําเนนิงานและการกํากับระบบการดําเนนิงาน

ทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การออกแบบผลติภัณฑ์และการบรกิาร การวางแผนกระบวนการผลติ 

ระบบการผลติแบบลนี การเลอืกทําเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การวางแผนกําลังการผลติ 

การวางแผนการผลติรวม การออกแบบงาน การวางแผนกําหนดการผลติ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่

อปุทาน การจัดการวสัดแุละการวางแผนทรัพยากร และระบบการบํารุงรักษา 

 

32725 การวจิยัธุรกจิและระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Management Information Systems  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยุกตใ์ชท้างการวจัิยธรุกจิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและความสําคญัของสารสนเทศและการบรหิารระบบสารสนเทศ 

  เพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการจัดการธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธรุกจิ  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินุมาน ซึง่ประกอบดว้ยการประมาณคา่ 

การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสัมพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล

เพือ่การวจัิย วธิกีารวจัิยเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิและแกปั้ญหา 

 บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการจัดการ

ธรุกจิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจรยิธรรมของการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
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32726 การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing and Strategic Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดและกระบวนการจัดการตลาด 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการ วธิกีาร และเทคนคิในการควบคมุเชงิกลยุทธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด  

 สภาวะแวดลอ้มของธุรกจิทัง้ภายในและภายนอก การกําหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ นโยบายและวัตถุประสงค์

ทางธรุกจิ การวางแผนกลยุทธร์ะดับบรษัิท ระดบัธรุกจิ และระดบัหนา้ที ่การควบคมุและประเมนิผลกลยุทธท์างธรุกจิ 

 

32727 สมัมนาการจดัการท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in General Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัการการจัดการ 

 2.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการดําเนนิธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบและปัจจัยสําคัญทีม่ีอทิธพิลต่อการจัดการตลอดจนความรับผดิชอบต่อสังคม แนวคดิและ

นวัตกรรมทางการจัดการ การวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นการจัดการ และแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศึกษา 

ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่ เพือ่นําความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการมาประยกุตใ์ช ้

 

32728 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Human Resource Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยสําคญัทางหลกัการการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2.   เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสําคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกปั้ญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบและปัจจัยสําคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร แนวคดิ และนวัตกรรม

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์และแนวทางแกปั้ญหา  

การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิยหรือวธิีการอื่น เพื่อนําความรูค้วามเขา้ใจในหลักการจัดการทรัพยากรมนุษยม์า

ประยกุตใ์ช ้
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32732 วทิยานพินธ ์(บรหิารธุรกจิ) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ       

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์     

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

32733 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารธุรกจิ) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ ในหลกัสตูรนี้ 

มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิาร ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นสาํคญัตอ่การบรหิารธรุกจิ หรอื

หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาทางธุรกจิทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิย การวเิคราะห ์ 

การสังเคราะห์การเขียนตําราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรือการประยุกต์แนวคดิ  

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและนําเสนอรายงานผลการศกึษา 

 

32734 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพิม่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทางการจัดการ 

 3.   เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีทางการจัดการ 
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 4.   เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5.   เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีทางการจัดการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 6.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประยุกตท์ฤษฎทีางดา้นบรหิารธุรกจิโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีุคลกิภาพทีเ่หมาะสม

และมีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวิชาชีพ การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และ

ความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรม และคุณธรรมในฐานะผูป้ระกอบการ

วชิาชพีชัน้สงู 

 

32741 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยกุตใ์นการตดัสนิใจและกําหนดนโยบาย

  ธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา   

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกบักําไร การวเิคราะหแ์ละ การพยากรณ์

อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน การกําหนดราคา             

การวเิคราะหก์ารลงทนุ การตัดสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะห์

เกีย่วกับกลไกของระบบเศรษฐกจิ การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด รวมทัง้นโยบายและมาตรการ

ทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจของธรุกจิ  

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ตัง้แต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา การจัดการ ผลการ

ปฏบิัตงิาน การบรหิารค่าตอบแทน การบรหิารแรงงานสัมพันธ ์การวจัิยและสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์

 

32742 การบญัชเีพือ่การจดัการ และการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Accounting and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตน้ทนุ การวเิคราะหต์น้ทนุ รวมถงึการใชข้อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การตดัสนิใจ

  วางแผนและควบคมุการดําเนนิงาน 

  2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการเงนิ และสามารถประยุกตท์ฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 งบการเงินและการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีกี่ยวกับตน้ทุนเพื่อการคํานวณตน้ทุนผลิตภัณฑ์และกําไร 

พฤตกิรรมตน้ทุนและความสัมพันธร์ะหว่างตน้ทุน ปรมิาณและกําไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่างของ

ตน้ทนุการผลติ การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพือ่การตัดสนิใจและควบคมุ การวเิคราะหร์ายจ่ายลงทนุ การบัญชี

ตามความรับผดิชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวเิคราะหผ์ลการปฏบิัตงิาน และกฎหมายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การจัดการสาํหรับผูบ้รหิาร ความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี 
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 วตัถุประสงคแ์ละหลักการการจัดการการเงนิ ความสมัพันธท์างหนา้ทีท่างการเงนิกับหนา้ทีอ่ ืน่ๆ ทางธุรกจิ

การวเิคราะห์ทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวยีนและงบลงทุน โครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปันผล    

การจัดหาเงนิทนุ การควบรวมกจิการ การปรับปรุงและการเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการประยกุต์

ทฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 

32743 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการและการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Managerial Accounting and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการในการจัดการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาเกีย่วกับบญัชเีพือ่การจัดการได ้

 3. เพือ่ประยุกตใ์ชห้ลกัการและทฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละบรหิารกลุม่หลักทรัพยล์งทนุได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎแีละปัญหาในทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบัญชเีพือ่การจัดการ ตลอดจนการใชว้ธิกีาร

และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการบัญชเีพื่อการจัดการ การใชก้รณีศกึษา ผลงานวจัิยหรือวธิกีารอืน่เพื่อการนําความรู ้

เขา้ใจในเรือ่งการบญัชเีพือ่การจัดการมาประยกุตใ์ช ้

 การวเิคราะหปั์ญหาทางการเงนิและการลงทนุ การนําแนวคดิ และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเงนิ การลงทุน 

เทคนคิ วธิกีารและกลยุทธท์างการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางการเงนิและการลงทนุ ตลอดจนการใช ้

กรณีศกึษา ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่เพือ่การนําความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจัดการทางการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้น

ธรุกจิ 

 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์พัฒนาการของ 

  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเทคนคิดา้นรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและของไทยที ่

  เหมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สังเคราะห์ เปรียบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ี

  หลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์รวมทัง้นํามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

  หรอืการบรหิารทัว่ไปในทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ ์

  การบรหิารงานภาครัฐของไทยทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทยีบ เพื่อคาดการณ์ หรือทํานายแนวโนม้และทศิทาง

  ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคตหรอืรเิริม่และเสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และเทคนคิ 

  เกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวทางการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎ ี

หลักการ เทคนิคต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทย การวเิคราะห์ การสังเคราะห ์         

การเปรียบเทียบ และการประเมนิเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์    

การคาดการณ์หรอืทํานายแนวโนม้และทศิทางของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต การรเิริม่เสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการ และเทคนิคเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตร ์และการประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและ

สถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย ทัง้ในเชงินโยบายและภาคปฏบิตั ิ

 

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและ 

  เชงิคณุภาพ และรายละเอยีดกระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชต้รรกวทิยา หลกัสถติแิละโปรแกรม  

  คอมพวิเตอรท์ีถ่กูตอ้ง เหมาะสม ในการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประมวลผล และสรุป 

  ผลการวจัิยหรอืการศกึษาอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง เทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้การเขยีนรายงานการวจัิย 

  การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรมในการวจัิย และจรรยาบรรณของผูว้จัิยใน 

  การดําเนนิการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และรายละเอยีดกระบวนการวจัิยทาง

รัฐประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา หลักสถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวจัิย รวมทัง้จรยิธรรมในการวจัิย

และจรรยาบรรณของผูว้จัิยในการดําเนินการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสรุปและเขียนรายงานการวจัิย        

การเผยแพร่งานวจัิย และการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยรวมทัง้การประยุกตก์ารวจัิยไปใชใ้นการบรหิาร 

 

33715 การจดัการทนุมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Capital Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิและวธิกีารเกีย่วกบัการบรหิาร 

  ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทนุมนุษย ์การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์บทบาทใหม ่

  ของการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์รวมทัง้รายละเอยีดในกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษยข์อง 

  ตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุต ์และพัฒนากจิกรรม กระบวนการวธิกีาร

  ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทนุมนุษยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหา 

  รวมทัง้สถานการณ์บรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิาย และประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคดิ เทคนคิ หรอืวธิกีาร 

  ใหม่ๆ  เกีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และกรณีศกึษาการจัดการทนุมนุษย ์ 

  ทัง้ในตา่งประเทศและของไทย  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี เทคนิค และวธิีการเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ในระดับมหภาคและจุลภาค การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์

บทบาทใหมข่องการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุตใ์ชแ้ละพัฒนากจิกรรม 

กระบวนการ วธิกีารในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนกรณีศกึษาการจัดการทนุมนุษยท์ัง้ในตา่งประเทศและ

ของไทย 

 

33718 การบรหิารทอ้งถิน่และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration and Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ระบบ กระบวนการ และรูปแบบบรหิารทอ้งถิน่

  เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ 

  และการพัฒนาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัญหาและอปุสรรคของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา ตลอดจน 

  สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาได ้รวมทัง้คาดการณ ์

  แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนืตอ่ไปได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ระบบ กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการบริหารทอ้งถิ่นและการพัฒนา     

การพัฒนาตามแนวคดิสมัยใหม่และตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง การพัฒนาทีส่มดุลและย่ังยนื การประยุกตใ์ช ้

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารทอ้งถิน่และหลักการพัฒนาเพื่อใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื ปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 

33719 การบรหิารงานคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารงานคลงั 

     สาธารณะของตา่งประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การ

บรหิารงานภาครัฐ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ 

เทคนคิ และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะเพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารงานคลงัสาธารณะ 

ในอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิาร 

รายจ่ายของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ การวเิคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทยีบ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ

ทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิารรายจ่ายของ

รัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ และการวเิคราะห์ผลกระทบของนโยบายและกระบวนการบรหิารงานคลัง

สาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐ 
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33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Administration)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ    

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์     

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 

33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้และความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ หรอืทําวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นหัวขอ้ 

ทีส่นใจได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาสําหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์การเขยีนโครงร่างของโครงการ

ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม การประมวล

และวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ประมวลทฤษฎแีละวชิาความรูภ้าคทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2.   เพือ่นําทฤษฎแีละวชิาความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพของสงัคมไทย 

 3.   เพือ่เสรมิสรา้งและพัฒนาทศันคต ิพฤตกิรรม จติสาํนกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ 

  วชิาชพีเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนสว่นร่วม 

 

 



9 
 
 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประมวลและนําทฤษฎีและวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกับสังคมและ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยใชก้รณีศกึษา รวมทัง้การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูนํ้าการสรา้งมนุษยสัมพันธ ์

และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองใหม้ีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อวชิาชีพ 

จติสาํนกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

 

33724 นโยบายสาธารณะและการบรหิารยทุธศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Strategic Management   

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ ตวัแบบ และทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายสาธารณะและ 

 การบรหิารยทุธศาสตร ์ 

 2. เพื่อใหม้คีวามคดิเชงิยุทธศาสตร ์และสามารถวเิคราะห ์แกไ้ขปัญหาเกีย่วกับนโยบายสาธารณะและ

  การบรหิารยทุธศาสตรอ์ยา่งสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการ และประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายสาธารณะและการบรหิารยุทธศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบนโยบายสาธารณ ะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณ ะ                            

การกําหนดนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิการประเมินผลนโยบายสาธารณะ แนวคิด  

หลักการ ตัวแบบเกีย่วกับการบรหิารยุทธศาสตร์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวางแผนยุทธศาสตร์ การนํา    

แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และกรณีศกึษานโยบายสาธารณะและการบริหาร

ยทุธศาสตร ์

 

33726 นวตักรรมการบรหิารภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation for Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบับรบิทการบรหิารภาครัฐทีจํ่าเป็นตอ้งมกีารพัฒนานวตักรรมอยา่ง   

  รอบดา้นและตอ่เนือ่ง มขีดีสมรรถนะสงู มวีสิยัทศันแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม  

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความสําคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรม

  ดา้นตา่งๆ เพือ่สนับสนุนตอ่การพัฒนาประเทศ  

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบนวตักรรมการบรหิารภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่ 

  การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การบริหารภาครัฐภายใตบ้ริบทของการเปลี่ยนแปลงทั ้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและการเมือง            

ทัง้ในและต่างประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบรหิารภาครัฐใน     

ดา้นต่างๆ เช่น นวัตกรรมเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ นวัตกรรมดา้นสนิคา้และการบรกิาร นวัตกรรมการสง่มอบ

บริการสาธารณะ นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี นวัตกรรมดา้นกระบวนการ และการบริหารองค์การ เป็นตน้              

เพื่อสนับสนุนต่อเป้าหมายของประเทศในการสรา้งมูลค่าเพิ่ม ความมั่นคง ความมั่งคั่งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง ตลอดจนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
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33727 การพฒันาระบบราชการและการบรหิารการเปลีย่นแปลง (6 หนว่ยกติ) 

 Public Sector Development and Change Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร 

  การกําหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ กลยทุธก์ารบรหิารเชงิกลยุทธ ์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบและ

  วธิกีารบรหิารงาน การจัดองคก์าร และการบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ 

  องคก์าร การตดิตอ่สือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารองคก์าร การตดัสนิใจ 

  และภาวะผูนํ้าในการบรหิารองคก์ารของตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยกุตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ี

  หลักการ เทคนิค และกระบวนการบรหิารองคก์าร เพื่อพัฒนาระบบและวธิีการบรหิารระบบราชการ

  ในทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพื่อใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และคาดการณ์หรือทํานายเกีย่วกับแนวโนม้และ      

  ทศิทางการพัฒนาการบรหิารระบบราชการในอนาคตทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีรูปแบบ กระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาระบบราชการในไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการพัฒนาระบบราชการ 

และการบรหิารจัดการความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง แนวโนม้และทศิทางหลักในการพัฒนาระบบราชการ

และการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก 

 

33732 การบรหิารองคก์ารและการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Administration and Public Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และหลักการ และระบบการจัดการภาครัฐและการบรหิาร

  องคก์าร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการของการบรหิารภาครัฐของทัง้ในประเทศและ 

  ตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห ์อธบิาย และสรุปประเด็นแนวทางการพัฒนา การบรหิารภาครัฐ

  ทีเ่หมาะสม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห ์อธบิาย และสรุปประเด็นปัญหา สาเหตขุองปัญหาหรอือปุสรรค

  ของการบรหิารภาครัฐ รวมถงึแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและระบบการบรหิารภาครัฐทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ หนา้ทีก่ารบรหิารองคก์าร    

การบรหิารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ การนําแนวคดิ หลักการ เทคนิคและวธิกีารทีเ่หมาะสมไปประยุกตใ์ช ้

ปัญหาและสาเหตุของการบรหิารภาครัฐ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา บนพื้นฐานของหลักวชิาการรัฐประศาสนศาสตร ์

และวชิาการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเป็นระบบ 

 

Last updated: 02-May-2017 

 


