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คำานำา

 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของการดำาเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการ

ดำาเนนิธรุกจิมคีวามสลบัซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การบรหิารงานไมว่า่จะในภาครฐัหรอืภาคเอกชนตอ้งการผูท่ี้มี 

วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำาความรู้ความสามารถทางการบริหาร 

มาทำาการตดัสนิใจ กำาหนดนโยบาย วางแผน แกไ้ขปัญหา ตลอดจนเพ่ิมประสทิธภิาพทางการบรหิารงาน

ในองคก์าร มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลยัในระบบเปิด มีปณธิานประการหนึง่ 

ท่ีมุง่ให้บรกิารวชิาการและสนองตอบความตอ้งการการศกึษาของสงัคม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จงึได ้

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาข้ึน ซ่ึงใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธี 

การศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่างๆ เป็นเครื่องมือการศึกษา

 ระบบการศึกษาทางไกลท่ีใช้ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถือได้ว่าเป็นระบบท่ีสามารถ

พัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ทำางานแล้วสามารถนำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และ

พัฒนาสังคม โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลา การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยยังคง 

ยึดมั่นในระบบการศึกษาดังกล่าว

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมดำาเนินการ ทำาให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสำาเร็จลุล่วงด้วยดี  

สาขาวิชาฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 อนึ่ง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการเล่มนี้เป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรท่ีเสนอขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้นให้นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้  

ให้ตรวจสอบจากตารางสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นมีวันและเวลาสอบไม่ตรงกัน

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม)

            ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1.	หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ได้ 

มีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำาเนินงานและลักษณะองค์การ 

มีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การบริหารงานไม่ว่าจะในองค์การภาครัฐหรือภาคธุรกิจ จึงต้องการ 

ผู้มีความรู้ความสามารถทางการบริหารมาทำาการตัดสินใจ กำาหนดนโยบาย วางแผน แก้ไขปัญหาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์การ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ประสงค์จะก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานต้องขวนขวายเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการทางด้านบริหารมากขึ้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตร

ท่ีเปิดกว้างให้ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสเข้าศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ 

ทักษะเชิงวิทยาการในด้านการบริหารและการจัดการ ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้

ประสบความสำาเร็จและเพื่อความก้าวหน้าของมหาบัณฑิตเอง ดังนั้น ในแต่ละปีจึงมีผู้ต้องการเข้าศึกษา

ในหลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นจำานวนมากท้ังในและต่างประเทศ ในประเทศไทยแม้จะมีสถาบันการศึกษา 

หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของ 

ภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ได้

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงปัญหาความสำาคัญ

และความจำาเป็นดังกล่าว ประกอบกับพิจารณาเห็นว่า สาขาวิชาวิทยาการจัดการมีการพัฒนาการเรียน

การสอนทางดา้นการบรหิารและการจดัการในระบบการศกึษาทางไกลมานานพอสมควร มีตำาราให้ศกึษา

ค้นคว้าจำานวนพอเพียง หลักสูตรต่างๆ ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านคณาจารย์ที่มี 

คุณภาพและประสบการณ์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ

ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการจึงได้ทำาการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และตอ่มาไดท้ำาการเปิดสอนหลกัสตูรบรหิารธรุกจิดุษฎบัีณฑติ

และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ ตามลำาดับ เพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรระดับ

บริหารแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
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หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการท่ีเปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) สำานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑิต (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑิต	แขนงวชิาการจัดการธรุกจิและการบรกิาร 

มีวัตถุประสงค์

   2.1.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และ

การบริการ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

     1) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาในวิชาบริหารธุรกิจด้านการตลาด การเงินและการบัญชี  

และการบริการ ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

     2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด  

การเงินและการบัญชี และการบริการ ได้อย่างเหมาะสม

     3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

     4) มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ดี

     5) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ
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   2.1.2 เพ่ือสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาด  

การเงินและการบัญชี และการบริการ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน

   2.1.3 เพ่ือเพ่ิมพูนองคค์วามรู้ใหม่ทางบรหิารธรุกจิดา้นการตลาด การเงนิและการบัญชี  

และการบริการ ให้กับวงวิชาการ

2.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีคุณลักษณะดังนี้

   1)  มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

และองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง

   2)  มีความรู้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทาง 

การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเช่ียวชาญ วิพากษ์อย่างลุ่มลึกบนพ้ืนฐานวิชาการ และสามารถช้ีนำา 

และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของการบริหารภาครัฐได้ดี

   3)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียงและมีวินัย มีเจตคติ 

ที่เหมาะสม มีคุณธรรม และศีลธรรมอันดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารจัดการภาครัฐ

   4)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการให้แก่ประเทศและองค์การภาครัฐ

   5)  มีองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

   6)  มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง องคก์าร สิง่แวดลอ้มและสงัคม ทุกระดบั รวมท้ังมีจติอาสา 

และจิตสาธารณะ

   7)  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และมีความเป็นผู้นำาที่ดี

2.3	 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือผลติมหาบัณฑติให้มีคณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) สามารถศึกษาค้นควา้ปัญหาทางวชิาการหรอืวชิาชีพท่ีซับซ้อนอย่างสม่ำาเสมอ สามารถ 

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จำาเป็นได้

   2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาท้ังท่ี 

คาดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไมไ่ด ้ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้และแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ำาในกลุม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    3) มีการติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่าง

มีคุณธรรมและจรยิธรรมอนัเหมาะสมในการดำาเนนิการเกีย่วกบัปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม

   4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำา 

ในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2.4		หลกัสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ	แขนงวชิาการจัดการธุรกจิและการบรกิาร		
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) เพ่ือให้มีองคค์วามรูแ้ละความสามารถดา้นบรหิารธรุกจิรวมท้ังการประยุกตท์ฤษฎแีละ

หลักการบริหารธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   2)  เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษา การค้นคว้า การทำาวิจัยด้านบริหารธุรกิจระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

   3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

   4)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ สังคม

และประเทศชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับ

นานาประเทศ

2.5		หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำาทฤษฎีมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

   2) มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า 

มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม

   3) มีความเป็นผูน้ำา เป็นแบบอยา่งในการรเิริม่สรา้งสรรค ์และมวิีสยัทัศน ์สามารถปรบัตวั 

เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายได้ 

  

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
 มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้ผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันอุดมศกึษาและหนว่ยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรการสอน การวัดผลและบรกิารทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์เสนาะ  ติเยาว์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำารงธัญวงศ์ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์ กรรมการ
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 6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำารง กรรมการ

 7) รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ

 8) อาจารย์ ดร.ภิรมย์  แจ่มใส กรรมการ

 9) อาจารย์ศุภฤกษ์  ศูรางกูร กรรมการ

 10) อาจารย์สมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

4.		คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม ประธานกรรมการ

 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย กรรมการ

 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ กรรมการ

 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย กรรมการ

 5)  อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ กรรมการ

 6)  อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ กรรมการ

 7)  อาจารย์ ดร.ลักษณา  ศิริวรรณ กรรมการ

 8)  อาจารย์สุรเดช  หวังทอง กรรมการ

 9)  เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

 10)  หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขา

วิชาวิทยาการจัดการเพ่ือทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม)

 2) ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง)

 3) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์)

 4) ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ)

 5)  ผู้แทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต)

 6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป)

 7) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กรรมการ

   (อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์)

 8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา          กรรมการและ

   (อาจารย์ ดร.จำาเนียร  ราชแพทยาคม)    เลขานุการ

  9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 6.1	หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
กัลยานี  ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), M.Bus. (By Research),  

   Ph.D. (Finance) RMIT University

ราณี  อิสิชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.* ร.บ., M.A. (Public Administration),  

    D.B.A. (Tourism) University of Strathclyde
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ลัดดา  วัจนะสาริกากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., บช.ม. (การธนาคารและการเงิน),

      D.B.A. (Marketing) 

      Nova Southeastern University

สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร์), บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),

      Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 

      Victoria University

6.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จีระ  ประทีป, รองศาสตราจารย์ ดร.* ร.บ., ร.ม., M.P.S. (Policy Science), 

      ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำาเนียร  ราชแพทยาคม, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), 

      Ph.D. (Politics and Public Administration) 

      University of Pune

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

      (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลักษณา  ศิริวรรณ, อาจารย์ ดร. B.B.A. (เกียรตินิยม), รป.ม. (การบริหารโครงการ

      และนโยบาย), รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.* ศศ.บ., บธ.ม., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

      กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.3	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิ่งพร  ทองใบ, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), พศ.ม. (การจดัการทัว่ไป),  

      พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จีราภรณ์  สุธัมมสภา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (คอมพิวเตอร์), พณ.ม. (บริหารธุรกิจ),

      Master of Business Systems, Monash University

ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์, รองศาสตราจารย์ วท.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาวิน  ชินะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บธ.บ., บธ.ม. (การจัดการ), บธ.ด. (การจัดการ)

       มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ภูริพัฒน์  ชาญกิจ, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.A.A., D.B.A., Victoria University

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ, รองศาสตราจารย์  วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6.4	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
กัลยานี  ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), M.Bus. (By Research),   

       Ph.D. (Finance) RMIT University

บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์, อาจารย์ ดร.* วศ.บ., นศ.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),     

       D.B.A. (International Business Management) 

       Asian Institute of Technology

ราณี  อิสิชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.* ร.บ., M.A. (Public Administration),  

       D.B.A. (Tourism) University of Strathclyde

ลัดดา  วัจนะสาริกากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., บช.ม. (การธนาคารและการเงิน), 

       D.B.A. (Marketing) Nova Southeastern University

สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร์), บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),  

       Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 

       Victoria University 

อโณทัย  งามวิชัยกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ภ.บ., M.S., Ph.D. (Management) 

       Asian Institute of Technology

6.5	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., พบ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ),

       สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสน่ห์  จุ้ยโต, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม),

       ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ม. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

       M.A. (Public Administration and Public Policy), 

       Ph.D. (Politics) University of York

หมายเหตุ	 *	เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กัลยนุช  กิตติพงศ์พิทยา, อาจารย์ วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management)

     University of Wisconsin-Whitewater

กัลยานี  ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), M.Bus. (By Research),

     Ph.D. (Finance) RMIT University

กิ่งพร  ทองใบ, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), พศ.ม. (การจัดการทั่วไป), 

     พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), น.ม. (กฎหมายมหาชน),

                                                 ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), รป.ม., รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล

จีระ  ประทีป, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., ร.ม., M.P.S. (Policy Science), 

     ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จีราภรณ์  สุธัมมสภา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (คอมพิวเตอร์), พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), 

     Master of Business Systems, Monash University

จัก  พิริยะพรสิริ, อาจารย์ บธ.บ., บช.บ., บช.ม. (การบัญชี) 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จักรกฤษณ์  เหลืองเจริญรัตน์, อาจารย์ สถ.บ., M.Sc. (Construction),

     M.B.A., Kennesaw State University

จำาเนียร  ราชแพทยาคม, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), 

     Ph.D. (Politics and Public Administration) 

     University of Pune

เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ, อาจารย์ ดร. บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 

     Ph.D. (Management Science and Engineering)

      Kunming University of Science and Technology

เฉลิมพงศ์  มีสมนัย, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., พบ.ม. (การบริหารองค์การและ

     การจัดการ), สส.ด. (การบริหารสังคม)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์

     สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, อาจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (โยธา), ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดลพร  บุญพารอด, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม, รองศาสตราจารย์ ดร. สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning),   

     D.Eng. (Construction Management)

     มหาวิทยาลัยโตเกียว

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

     (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธนพร  สวรรค์พิทักษ์, อาจารย์ ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management) 

     University of Exeter

ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพดล  อุดมวิศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), 

     ศ.ม., ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นราธิป  ศรีราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม., รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พณ.ม. (บริหารธุรกิจ),

     ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี, 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช, รองศาสตราจารย์ วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรีชา  ศรีศักดิ์หิรัญ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., M.S. (Marketing), บธ.ม. (การเงิน)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิยะดา  พิศาลบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บช.บ., M.B.A. (General Management)

     Mississippi State University

พนมพัทธ์  สมิตานนท์, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration and  

     Urban Studies), Ph.D. (Urban Affairs and 

     Applied Policy) University of Akron
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พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

     บช.ม., บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาวิน  ชินะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บธ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)   

     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ภาสมา  สุทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.บ., ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูริพัฒน์  ชาญกิจ, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.A.A., D.B.A., Victoria University

รชพร  จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism), 

     Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University

ราณี  อิสิชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., M.A. (Public Administration), 

     D.B.A. (Tourism) University of Strathclyde

ลักษณา  ศิริวรรณ, อาจารย์ ดร. B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลัดดา  วัจนะสาริกากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., บช.ม. (การธนาคารและการเงิน), 

     D.B.A. (Marketing) Nova Southeastern University

วรรณา  ศิลปอาชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร),

     Ph.D. (Tourism and Hospitality Management) 

     University of Sunderland 

วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์, อาจารย์ วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศนันท์  อุปรมัย, อาจารย์ ดร. บธ.บ., M.B.A. (International Business and Marketing), 

     D.B.A. (Marketing-Telecommunication Industry)   

     Southern Cross University 

สุรเดช  หวังทอง, อาจารย์  วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)   

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร์), บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),

     Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 

     Victoria University

เสน่ห์  จุ้ยโต, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม),

     ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อโณทัย  งามวิชัยกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภ.บ., M.S., Ph.D. (Management)

     Asian Institute of Technology

อภิชาติ  ลิ้มเมธี, อาจารย์ ศ.บ., น.บ., บช.บ., บธ.ม. (การตลาด การเงิน)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อภิรดี  สราญรมย์, อาจารย์               ศ.บ., M.S. (International Marketing)

     Saint Joseph’S University

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อัจฉรีย์  ลิมปมนต์, อาจารย์ บช.บ., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ม. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A. 

     (Public Administration and Public Policy), 

     Ph.D. (Politics) University of York

อุทัยวรรณ  จรุงวิภู, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยม)

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
เชาว์  โรจนแสง, รองศาสตราจารย์ ดร. B.B.A., M.A. (Marketing; Minor in Economic), 

   M.Ed. (Student Personnel Service and Clinical 

   Counseling Psychology; Minor in Business

   Administration), Ed.D. (Supervision, Curriculum   

   and Instruction; Minor in Business Administration)  

   East Texas State University

ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม. (การธนาคารและการเงิน)   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพพร  โทณะวณิก, รองศาสตราจารย์ สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)

   มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์, อาจารย์ ดร. วศ.บ., นศ.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), 

   D.B.A. (International Business Management) 

   Asian Institute of Technology
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ยุทธนา  ธรรมเจริญ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., บธ.ม., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

   กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

เสาวภา  มีถาวรกุล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกียรตินิยม), พศ.ม. (การตลาด)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

9.	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
สุนา  สุทธิเกียรติ, รองศาสตราจารย์ บช.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม. (การบัญชีทั่วไป)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและ 

หนว่ยงานอืน่อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิา ผูร้ว่มผลติ/ปรบัปรงุประมวลสาระ

และแนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษา 

ชุดวิชาท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ  

ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

10.1	ระดับปริญญาเอก	เปิดสอน	2	หลักสูตร	คือ

   v  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 

   v  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

10.2	ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	3	หลักสูตร	คือ

   v  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   v  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

   v  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ	 *	ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั   

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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11.	การรับรองหลักสูตร

สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต แขนงวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิ 

ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

12.	ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ

รบัเข้าเป็นนกัศกึษาสามัญตามหลกัสตูรในสาขาวิชานัน้ๆ ท้ังนี ้ให้นบัระยะเวลาทดลองเรยีนเป็นสว่นหนึง่ 

ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

13.	คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศกึษาตามหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 9 ปีการศกึษานบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

		 	 หลกัสตูร	แบบ	1.1 การศกึษาท่ีเนน้การวิจัยโดยมีการทำาดษุฎีนพินธ์ท่ีกอ่ให้เกดิความรู้ใหม่ 

มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้เรียนชุดวิชาเพ่ิมเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมข้ึนโดยไม่นับ

หนว่ยกติ โดยตอ้งได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่า ลงทะเบียน 

เรยีนดุษฎนีพินธ ์(48 หนว่ยกติ) โดยต้องสอบผ่านภาษาตา่งประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา และตอ้งสอบผา่น 

การวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และ 

สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของดษุฎีนิพนธ์จะตอ้งได้รบัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์ใน

วารสารหรอืสือ่สิง่พิมพ์ทางวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรบั 

ในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และในภาค 

การศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม

ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
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   หลักสูตร	แบบ	2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด 

4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 

1 ภาษา และต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ 

เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  

ซ่ึงจะต้องประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้า

รบัฟงัได้ และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของดษุฎีนพินธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพิีมพ์หรอือย่างนอ้ยไดร้บัการยอมรบั 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่งสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 

และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

 และในภาคการศึกษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการสมัมนาเข้ม

เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

13.2 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา นบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลกัสตูร	แผน	ก	แบบ	ก	2	นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาไม่นอ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้า

รับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อ 

ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

36 หนว่ยกติ ตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด โดยไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน

หรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนการศกึษาคน้คว้าอสิระ (6 หนว่ยกติ) และสอบผา่นการสอบประมวลความรู ้

(Comprehensive Examination) ดว้ยข้อเขียนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ พรอ้มท้ังเสนอรายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย 
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แตง่ตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟงัได ้และรายงานการศกึษาคน้คว้าอสิระหรอืสว่นหนึง่ของ 

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ และในภาค 

การศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้รบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ ์

มหาบัณฑิต 

13.3 การลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา ท่ีระบุในเอกสารหลกัสตูรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมี ตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.4 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก นอกจากการศกึษาจากแนวการศกึษา ประมวล 

รายช่ือเอกสารคดัสรร การสือ่สารผา่นเครอืข่ายอิเลก็ทรอนกิส ์นกัศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสมัมนาเข้ม เพ่ือ 

สง่งานและเสนอผลงาน และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด

13.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลท่ี 

มหาวทิยาลยัจดัให้แลว้ นกัศกึษาจะตอ้งศกึษาคน้คว้าเพ่ิมเตมิ จดัทำารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั 

กำาหนด

13.6 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ตา่งๆ และวธีิการศกึษาชุดวชิา สามารถขอคำาปรกึษาท่ีสาขาวชิาฯ ได ้โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร 

หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 2877 หรือ 0 2504 8181 - 6

   โทรสาร 0 2503 3612 หรือเว็บไซต์ 

   http://mgmtsci.stou.ac.th/home.html
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13.7 หากนกัศกึษามปัีญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปล่ียนคำานำาหน้าช่ือ - ช่ือสกุล การเปล่ียนท่ีอยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล 

การศึกษา รวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

  โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์ 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/





รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

Doctor of Business Administration                                                
Program in Business and Hospitality Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

อักษรย่อ   บธ.ด. (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration 

      (Business and Hospitality Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ D.B.A. (Business and Hospitality Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

หรือในสาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม

3) มีความรูภ้าษาอังกฤษโดยสอบผา่นการทดสอบตามท่ีมหาวทิยาลยักำาหนด โดยผลการทดสอบ 

มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และ

4) มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ	 ผู้เข้าศึกษาท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีกำาหนดให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	2.1

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร					 ชุดวิชา			 หน่วยกิต

     ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต            ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

     ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  		 		 วิชาแกน	3	ชุดวิชา	

      32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ

      32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ

      32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด 

        การเงินและการบัญชี และการบริการ

      วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา	

      โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 			 		 วิชาเอกการตลาด

      32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด

      วิชาเอกการเงินและการบัญชี

      32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี 

      วิชาเอกการบริการ

      32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ

     ข.	 ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

          32998 ดุษฎีนิพนธ์

     ค.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

      32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจและการบริการ**

             เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล    

        การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 **  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น	 32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี    

   และการบริการ

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ

  32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด 

   การเงินและการบัญชี และการบริการ

ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  วิชาเอกการตลาด

  32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด

  วิชาเอกการเงินและการบัญชี

  32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี

  วิชาเอกการบริการ

  32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 32998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น	 32998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 32998 ดุษฎีนิพนธ์  

  32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

   การจัดการธุรกิจและการบริการ





รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 	     
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Public Administration 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Public Administration) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Public Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

แบบ	1.1

1)  เป็นอาจารยห์รอืผูส้อนในระดบัอดุมศึกษาหรอืนกัวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์

การสอน หรอืทำาวจิยัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ซ่ึงสำาเรจ็การศกึษาปรญิญามหาบัณฑติทางรฐัประศาสนศาสตรจ์าก

มหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนท่ีสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้การรบัรองวิทยฐานะ

และรับรองปริญญาแล้ว 

2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 

  ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับปริญญาโทไม่ต่ำากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า

3)  มีผลงานวชิาการทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ด่นเป็นท่ีประจกัษ์ท้ังในตำาราและบทความวชิาการ/

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจำานวนมาก 

4)  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

5)  มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

6)  มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”

หมายเหตุ	  ผู้ที่มคีณุสมบตัติามขอ้ 1) - 6) ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็ 

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมิไดม้เีจตนากระทำาความผดิ 

หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา 

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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แบบ	2.1

  1)  เป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางรฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตร ์บรหิารธรุกจิ หรอื 

ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน

ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

  2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 

    ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับปริญญาโทไม่ต่ำากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า

  3) มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

  4) มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

  5) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”

หมายเหตุ   ผู้ที่มคีณุสมบตัติามขอ้ 1) - 5) ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ 

หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา 

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	1.1

	 	 (1)		โครงสร้างของหลักสูตร																			 ชุดวิชา								หน่วยกิต  

   ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2    ไม่นับหน่วยกิต  

   ข. ดุษฎีนิพนธ์   48

   ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร 

   ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	2	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต) 

     33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง   

     33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง   

   ข.	 ดุษฎีนิพนธ์	(48	หน่วยกิต) 

     33998 ดุษฎีนิพนธ์ 

   ค.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

     33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์**

        เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

       การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ		*  โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

            **  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แบบ	2.1

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร																			 ชุดวิชา								หน่วยกิต	

   ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4   24   

   ข. ดุษฎีนิพนธ์   36

   ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร 

   ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   วิชาแกน	3	ชุดวิชา

   33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

   33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  

   33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

   วิชาเฉพาะด้าน	1	ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ

   33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูง

    และปัญหาการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ

   33908 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นขั้นสูง

   33909 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

   33910 สมัมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการ

    เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐข้ันสูง

	 	 ข.	 ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

   33998 ดุษฎีนิพนธ์

	 	 ค.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

   33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์*

      เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1	 ภาคต้น	 33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณข้ันสูง 

   33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพข้ันสูง 

 ปีที่	1	 ภาคปลาย	 33998 ดุษฎีนิพนธ์  

 ปีที่	2	 ภาคต้น	 33998 ดุษฎีนิพนธ์  

 ปีที่	2	 ภาคปลาย	 33998 ดุษฎีนิพนธ์  

 ปีที่	3	 ภาคต้น	 33998 ดุษฎีนิพนธ์  

 ปีที่	3	 ภาคปลาย	 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต          

    รัฐประศาสนศาสตร์

แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น	 33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   

  33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ  

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ 

  33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูง

   และปัญหาการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 

  33908 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นขั้นสูง 

  33909 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 

  33910 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการ

   เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐข้ันสูง
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ปีที่	2	 ภาคต้น	 33998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 33998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น	 33998 ดุษฎีนิพนธ์ 

 ปีที่	3	 ภาคปลาย	 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

    รัฐประศาสนศาสตร์

    

   



รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อักษรย่อ บธ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็ข้ันปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาใดกไ็ดจ้ากสถาบันอดุมศกึษาท่ีสภามหาวิทยาลยั

สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง

หมายเหตุ		1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 สาขาวิชา 

  วิทยาการจัดการอาจรับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงาน 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เม่ือพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  เป็นนักศึกษา 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                   ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร		

  ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

    32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

     และการจัดการการดำาเนินงาน

    32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

    32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

    32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

    32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน   

  ข.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

   32732 วิทยานิพนธ์

   ค.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ**

    เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 **  นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  บังคับ	5	ชุดวิชา

  32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

   และการจัดการการดำาเนินงาน 

  32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้ความรู้

ความชำานาญเฉพาะทาง 

  32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป

  32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32743 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน   

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

  32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ*

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

   และการจัดการการดำาเนินงาน

  32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

ปีที่	2	 ภาคต้น 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32732 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32732 วิทยานิพนธ์

  32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

   และการจัดการการดำาเนินงาน

  32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

ปีที่	2	 ภาคต้น 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป

  32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32743 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน



รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

Master of Business Administration                                                           
Program in Business and Hospitality Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

อักษรย่อ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration

 (Business and Hospitality Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business and Hospitality Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึง่ จากมหาวิทยาลยัหรอื

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50 และ

3) มีความรูภ้าษาอังกฤษในระดบัท่ีสามารถศกึษาเอกสารทางวิชาการได ้โดยมีหลกัฐานแสดง

ประกอบ

หมายเหตุ  1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 สาขาวิชา 
  วิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงาน 
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ 
  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมไิด ้
  เจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก 
  สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 
  นักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

  (1)		โครงสร้างของหลักสูตร																 ชุดวิชา							หน่วยกิต	  

   ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5            30  

   ข. วิทยานิพนธ์    12

   ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

	(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร 

   ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

   บังคับ	4	ชุดวิชา 

    32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน

   32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   และเลอืก	1	ชดุวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนีต้ามความถนดัและความสนใจ	เพือ่ใหม้คีวามรู ้

ความชำานาญเฉพาะทาง	และภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

   วิชาเอกการตลาด

   32714  พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

   32739  การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

		 	 วิชาเอกการเงินและการบัญชี

   32740  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

   32744  การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

		 	 วิชาเอกการบริการ

   32745  การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ 

   32746  นวัตกรรมการบริการ

  ข.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

   32716  วิทยานิพนธ์

 
หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



43
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หล
ักส
ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจม
หา
บัณ

ฑิต
แข
นง
วิช
าก
าร
จัด
กา
รธ
ุรก
ิจแ
ละ
กา
รบ
ริก
าร

	 ค.		การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด 

   การเงินและการบัญชี และการบริการ* 
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

   บังคับ	4	ชุดวิชา

   32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน

   32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   และเลือก	2	ชุดวิชาจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตามความถนัดและความสนใจ 

เพื่อให้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง	และภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 	 วิชาเอกการตลาด

   32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

   32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

   วิชาเอกการเงินและการบัญชี

   32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

   32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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    วิชาเอกการบริการ

  32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ

    32746 นวัตกรรมการบริการ

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

    32717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

    32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด

     การเงินและการบัญชี และการบริการ*

     เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

     การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน

  32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ปีที่	2	 ภาคต้น 32716 วิทยานิพนธ์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  วิชาเอกการตลาด

  32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

  32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

  วิชาเอกการเงินและการบัญชี

  32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

  32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  

  วิชาเอกการบริการ

  32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ 

  32746 นวัตกรรมการบริการ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32716 วิทยานิพนธ์

  32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด 

   การเงินและการบัญชี และการบริการ

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน

  32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ
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ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้

  วิชาเอกการตลาด

  32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

  32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

  วิชาเอกการเงินและการบัญชี

  32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

  32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  

  วิชาเอกการบริการ

  32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ 

  32746 นวัตกรรมการบริการ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32717  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด 

   การเงินและการบัญชี และการบริการ



รายละเอียดหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ รป.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.A.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จำากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

3) มีประสบการณ์ในการทำางานหลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ	 1. ผูมี้คณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรต่ีำากวา่ 2.50 สาขาวชิา 

  วทิยาการจดัการอาจรบัเขา้เรยีนไดห้ากมีประสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงานมากพอ 

 2. ผูท่ี้มีคณุสมบัตติามข้อ 1) – 3) จะตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาและไม่เคยถกูให้ออกจาก 

  มหาวทิยาลัยหรือสถาบนัอดุมศกึษาอืน่เนือ่งจากความประพฤตเิสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นไดก้ระทำา 

  โดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษา 

  ใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอน 

  สภาพการเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
	 แผน	ก	แบบ	ก	2

  (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

   ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

   ข. วิทยานิพนธ์  12

   ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                   ไม่นับหน่วยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

  (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 	 ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

    บังคับ	3	ชุดวิชา

    33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

    33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

    33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ    

    และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

      33715 การจัดการทุนมนุษย์

      33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

      33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ

      33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

      33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

      33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง   

	 	 	 	 ข.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

    33721 วิทยานิพนธ์

   ค.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

    33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์**

                  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

     การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 **  นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 แผน	ข

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต  

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6   

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต      ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก.	 หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

   บังคับ	3	ชุดวิชา

   33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

   33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

   33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ

   และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   33715 การจัดการทุนมนุษย์

   33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

   33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ

   33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

   33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

   33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง   

  ข.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ค.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์*

                  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

     การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์  

   33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ

ปีที่	1	 ภาคปลาย 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการทุนมนุษย์ 

  33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ 

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ 

  33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ปีที่	2	 ภาคต้น  33721 วิทยานิพนธ์ 

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการทุนมนุษย์

  33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ       

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์    

  33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง     

ปีที่	2		 ภาคปลาย 33721 วิทยานิพนธ์

  33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
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แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น	 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์  

  33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ

ปีที่	1	 ภาคปลาย 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการทุนมนุษย์     

  33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน    

  33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ       

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์              

  33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ                   

  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง        

ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการทุนมนุษย์     

  33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน    

  33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ       

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์              

  33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ                   

  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง        

ปีที่	2	 ภาคปลาย 33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัส		        
ชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาค

ต้น
ภาค
ปลาย

ระดับปริญญาเอก

32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ 

32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ 

32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด

การเงินและการบัญชี และการบริการ



32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด 

32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี 

32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ 

32998 ดุษฎีนิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)  

32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจและการบริการ  

33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง  

33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง  

33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  

33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ 

33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูงและ

ปัญหาการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ


33908 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นขั้นสูง 

33909 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 

33910 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐขั้นสูง 

33998 ดุษฎีนิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)  

33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 
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รหัส		        
ชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาค

ต้น
ภาค
ปลาย

ระดับปริญญาโท

32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด                          

32716 วิทยานิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)  

32717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)                                               

32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำาเนินงาน 

32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์  

32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป 

32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

32732 วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจ)  

32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจ)  

32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน      

32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์                          

32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ             

32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน 

32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร 

32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน 

32743 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน 

32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ                             

32746 นวัตกรรมการบริการ                                                

32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด การเงินและการบัญชี 

และการบริการ



33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ 

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33715 การจัดการทุนมนุษย์ 
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รหัส		        
ชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา

ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ 

33721 วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)  

33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์)  

33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  

33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์          

33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ  

33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ               

หมายเหตุ	 ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

  ระดับปริญญาเอก

32902	 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Business Research Methodology and Econometrics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูง

 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในวิธีการทางเศรษฐมิติ

 4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างตัวแบบและแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ

 5. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลข้อมูลโดยใช้เศรษฐมิติ

 6. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจข้ันสูงและเศรษฐมิติมาประยุกต์ใช้ 

  ในการทำาวิจัยธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิแีละกระบวนการวจิยัข้ันสงู การวิจัยประเภทตา่งๆ การวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกใช้สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์จำาแนกประเภท 

การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และ

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติ 

 วิธีการทางเศรษฐมิติสำาหรับการวิจัยธุรกิจ แบบจำาลองทางเศรษฐมิติและข้อสมมติฐาน  

System Equation Models, Simultaneous Equation Models, Time Series Econometrics และ 

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล

32905	 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด	การเงินและการบัญชี	และการบริการ	 (6	หน่วยกิต)	

 Research and Theory in Marketing, Finance and Accounting, and Hospitality

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ

 2. เพื่อสร้างงานวิจัยเบื้องต้นด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ
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 3. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ และตวัแบบของทฤษฎทีางการตลาด การเงนิ  

  และการบัญชี และการบริการ

 4. เพ่ือประยุกต์ใช้ทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญชี และการบรกิาร อย่างเหมาะสม 

  กับสถานการณ์แต่ละกรณี

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักพื้นฐานการวิจัย กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณและกฎหมายในการวิจัย การเผยแพร่ 

ผลงานวิจัย การนำาทฤษฎีด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการมาสร้างงานวิจัย

 ตวัแบบ แนวคดิ หลกัการ และขอ้สมมตฐิานของทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญชี 

และการบริการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

32906	 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด	การเงินและการบัญชี	 (6	หน่วยกิต)

	 และการบริการ		

 Analysis and Advanced Theory in Marketing, Finance and Accounting, and Hospitality

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เชิงลึกในทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการตลาด การเงิน 

  และการบัญชี และการบริการ

 3. เพื่อให้มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ และการประยุกต์ทฤษฎีและตัวแบบทางการตลาด การเงินและการบัญชี และ

การบริการ การบูรณาการทฤษฎีท่ัวไปและทฤษฎีข้ันสูง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางการตลาด  

การเงินและการบัญชี และการบริการ และการวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่

32907	 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Research Issues Related to Marketing 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการตลาด 

 2. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการตลาด ซ่ึงจะนำา 

  ไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็นและเนื้อหาสาระทางการตลาดสำาหรับการวิจัย หลักการและ

กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์วรรณกรรม

ทางการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัยและการจัดทำาเค้าโครงร่างการวิจัยทางการตลาด

32908	 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Seminar on Research Issues Related to Finance and Accounting 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการเงินและ 

  การบัญชี

 2. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทางการเงนิและการบัญชี  

  ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการเงินและการบัญชีสำาหรับการวิจัย 

หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์

วรรณกรรมทางการเงินและการบัญชีเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนากรอบแนวคิด

และตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัยและการจัดทำาเค้าโครงร่างการวิจัย

ทางการเงินและการบัญชี

32909	 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ		 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Research Issues Related to Hospitality

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการบริการ

 2. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการบริการซ่ึงจะนำา 

  ไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการบริการสำาหรับการวิจัย หลักการ

และกระบวนการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาเพ่ือการวิจยั การทบทวน วิเคราะห์ และสงัเคราะห์วรรณกรรม

ทางการบรกิารเพ่ือสรา้งนวตักรรมหรอืองคค์วามรู้ใหม่ การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวิจยั 

การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัยและการจัดทำาเค้าโครงร่างการวิจัยทางการบริการ

32998	 ดุษฎีนิพนธ์	(การจัดการธุรกิจและการบริการ)	 (36	หน่วยกิต)	

	 Dissertation	(Business	and	Hospitality	Management)	

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์

 2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์

 3. เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย 

ในด้านการกำาหนดกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบ การวัดตัวแปร เครือ่งมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์

ข้อมูล และจัดทำาโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

และเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู การสรปุ อภปิรายผล และ

ข้อเสนอแนะ และเสนอรา่งบทความวจิยัเพ่ือเผยแพร ่การเขียนเรยีบเรยีง และนำาเสนอรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

32999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)	

	 และการบริการ	

 Doctoral Professional Experience in Business and Hospitality Management 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้นำา และความสามารถในการแก้ปัญหา

 2. เพื่อเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางาน

 3. เพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 4. เพื่อพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนตามหลักวิชาการ

 5. เพ่ือพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎแีละความรูท้างวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และ 

  การเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การพัฒนาทักษะ การบูรณาการความรู้ 

ในวิชาชีพ การพัฒนาบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมและสรา้งวสิยัทัศนท่ี์ดต่ีอวชิาชีพ การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพันธ ์

และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

33901	 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง								 (6	หน่วยกิต)																	
      Seminar in Advanced Quantitative Public Administration Research 
	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 

  ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 

  องค์ความรูท้างรฐัประศาสนศาสตร ์การวจิยัประยุกต ์และการวจิยัผา่นเครอืข่ายสารสนเทศ

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 6.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ความสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูงไปใช้ในการทำา 

  วิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง การออกแบบการวิจัย 

เชงิปรมิาณ โดยเนน้การวจิยัพ้ืนฐาน การวจิยัและพัฒนา การวจิยัประยกุต ์การวจิยัผา่นเครอืข่ายสารสนเทศ 

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวน  

การวิเคราะห์การถดถอยเสน้ตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จดักลุม่ การวิเคราะห์จำาแนกประเภท การวิเคราะห์

ปัจจยั การวเิคราะห์ตวัแปรพหุนาม และการใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ และ

การสร้างบทสรุปของการวิจัยเชิงปริมาณ

33902	 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)																	

         Seminar in Advanced Qualitative Public Administration Research 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มคีวามรูค้วามสามารถในการวจิยัเชิงคณุภาพท่ีเนน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรู ้

  ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 

  องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยประยุกต์ 

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

 6. เพ่ือให้สามารถนำาความรูค้วามสามารถในทางรฐัประศาสนศาสตรข้ั์นสงูไปใช้ในการทำาวจัิย

  เชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา
 ปรัชญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง การออกแบบการวิจัย 

เชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การสังเคราะห์งานวิจัย 

เชิงคณุภาพ เทคนคิและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพ การวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มลู และการใช ้

โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสร้างบทสรุปของการวิจัยเชิงคุณภาพ

33903	 ปรัชญา	แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Philosophy, Concepts and Theories of Public Administration

	 วัตถุประสงค์	 										
 1.  เพ่ือให้มีความรูเ้ก่ียวกบัปรชัญาของศาสตร ์พัฒนาการของแนวคดิและทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร์

  ทั้งในและต่างประเทศ

 2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

  กับศาสตร์ต่างๆ 

 3.  เพ่ือให้มีความรู้เกีย่วกบัการประเมินและสรปุเกีย่วกบัแนวคิดและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์

 4.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัการประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์

  ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และรายกรณี

 5.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัการคาดคะเน พยากรณ ์วิพากษ์แนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตร ์

  ในอนาคต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
 การศึกษารากฐานปรัชญาของศาสตร์ การก่อเกิดขององค์ความรู้ ปรัชญาการปกครองและ 

การบริหาร ทฤษฎอีงค์การ พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและไทย ต้ังแต่ 

อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และวิพากษ์ การใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสภาพแวดล้อมของ 

การจัดการภาครัฐ การวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎี การคาดคะเนและพยากรณ์เก่ียวกับทิศทางและแนวโน้ม 

ของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 
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 33904	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง		 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Public Administration Research Methodology

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถในการวิจัยท่ีเนน้การสรา้งและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง

  รัฐประศาสนศาสตร์

 3.  เพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถในการวจิยัท่ีเนน้การวจิยัและพัฒนาเพ่ือสรา้งองคค์วามรูท้าง                        

  รัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 6.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ความสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูงไปใช้ในการทำาวิจัยทาง 

  รัฐประศาสนศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยข้ันสูง การวิจัยประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิจัยพ้ืนฐาน          

การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ               

การเลือกใช้สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงเชิงพหุ                  

การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์จำาแนกประเภท การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการสร้างบทสรุปของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

33905	 นโยบาย	กลยุทธ์	และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ												 (6	หน่วยกิต)

 Policy, Strategy and Innovation of Public Management Administration 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเสนอแนะการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

 3.  เพ่ือให้สามารถผสมผสานการประยุกต์ใช้กลยทุธต์า่งๆ ในการบรหิารจดัการภาครฐัภายใต ้

  สถานการณ์ต่างๆ ได้
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 4. เพื่อให้สามารถประมวลความรู้ทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้ศึกษามาใช้ในการ

  วิเคราะห์กรณีศึกษา

 5. เพ่ือให้มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการภาครัฐและสามารถนำาไปสู่ 

  การเปลี่ยนแปลง 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 นโยบายศาสตร์ หลักการและเทคนิคของการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะกับ 

การจดัการเชิงกลยุทธภ์าครฐั ทิศทางของการวางแผนกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการภาครฐั การวเิคราะห์และ

การวางแผน กลยุทธ์โดยใช้เทคนคิสมัยใหม่ การเทียบเคียง การพัฒนาไปสูก่ารเป็นรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์

การพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ 

หรือวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการบริหารจัดการภาครัฐท้ังภายในและต่างประเทศ  

การสังเคราะห์ความรู้ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือช้ีทิศทางของนโยบายสาธารณะและการมุ่งไปสู่การคิด

เชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำา

นวัตกรรมไปใช้ในองค์กรภาครัฐ 

33906	 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Public Reform Issues and Public Management Administration Problems

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการบริหารจัดการภาครัฐท่ีเช่ือมโยงกัน 

  อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดและเทคนิคต่างๆ สมัยใหม่

 3.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการบริหาร 

  จัดการภาครัฐ

 4.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

  ภาครัฐซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย  

 5.  เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการบริหารจัดการภาครัฐ

 6.  เพ่ือให้สามารถจดัทำาโครงการวจิยัดา้นการบรหิารจดัการภาครฐัท่ีเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้

   การชี้นำาสังคม และการสร้างนวัตกรรมของการบริหารจัดการภาครัฐ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีเน้นการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

การบูรณาการแนวคิดและเทคนิคต่างๆ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการคุณภาพโดยรวม  
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การบรหิารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ์องคก์ารท่ีมีสมรรถนะสงู การเทียบเคียง การบรกิารสาธารณะ การสรา้ง

การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศึกษาของการบริหารจัดการ 

ภาครฐัท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบรหิารจัดการภาครฐั การสงัเคราะห์องคค์วามรู ้

ของการบรหิารจดัการภาครฐั  ลกัษณะของประเดน็หัวข้อการวจิยัเรือ่งการบรหิารจดัการภาครฐั หลกัการ 

และกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบ 

แนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย และการจัดทำาเค้าโครงการ

วิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การชี้นำาสังคม และการสร้างนวัตกรรม

ของการบริหารจัดการภาครัฐ 

33907	 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูงและ	 (6	หน่วยกิต)																

	 ปัญหาการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ	 	

 Seminar in Advanced Public Policy Issues and Policy Management 

 Administration Problems

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการนโยบาย 

  สาธารณะขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะท่ี 

  เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

 3.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องในการทำาวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย 

  สาธารณะ

 4.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ

  ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5.  เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของนโยบายสาธารณะ

 6.  เพ่ือให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านนโยบายสาธารณะท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้  

  การชี้นำาและช่วยแก้ไขปัญหาสังคม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของนโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะ การศึกษาเกี่ยวกับการ

กำาหนดนโยบาย การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 

ของนโยบายสาธารณะ การสรา้งตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารจดัการนโยบายสาธารณะ กรณศีกึษา 

ของการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบริหาร 
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จัดการนโยบายสาธารณะ การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ ลักษณะ

ของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ หลักการและกระบวนการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย และการจัดทำาเค้าโครงการวิจัยทางการบริหารจัดการนโยบาย

สาธารณะ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การช้ีนำาสังคม และการสร้างนวัตกรรมของการบริหารจัดการ

นโยบายสาธารณะ

33908	 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)													

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Local Management 

 Administration 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการท้องถิ่น 

  ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีเช่ือมโยงกัน 

  อย่างเป็นระบบ

 3.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจัยเกีย่วกบัการบรหิาร 

  จัดการท้องถิ่น

 4.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ 

  ท้องถิ่น ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5.  เพ่ือให้สามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบของการวจิยัของการบรหิารจดัการท้องถิน่

 6.  เพ่ือให้สามารถจดัทำาโครงการวจิยัด้านการบรหิารจดัการท้องถิน่ท่ีเนน้การสรา้งองค์ความรู ้

  การชี้นำาและช่วยพัฒนาท้องถิ่นในองค์รวม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

   ภาพรวมสาระของการบรหิารจดัการท้องถิน่ ปรชัญาและรปูแบบของการบรหิารจดัการท้องถิน่ 

กรณศีกึษาของการบรหิารจดัการท้องถิน่ท้ังในและตา่งประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบรหิารจัดการ 

ท้องถิน่ การสงัเคราะห์องคค์วามรูข้องการบรหิารจดัการท้องถิน่ ลกัษณะของประเดน็หัวข้อการวิจยัเรือ่ง

การบริหารจัดการท้องถิ่น หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย 

และการจัดทำาเค้าโครงการวิจัยทางการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การช้ีนำา 

สังคม และการสร้างนวัตกรรมของการบริหารจัดการท้องถิ่น
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33909	 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)		

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Human Resources 

 Management Administration

	 วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
 2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจยัเกีย่วกบัการบรหิาร 
  จัดการทรัพยากรมนุษย์
 4.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง
 5.  เพ่ือให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์
 6.  เพ่ือให้สามารถจดัทำาโครงการวิจยัดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ท่ีเนน้การสรา้ง 
  องค์ความรู้ การชี้นำาและช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

   คำาอธิบายชุดวิชา

       ภาพรวมสาระของปรัชญา แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบระบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ กรณีศึกษาของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ังใน 

และต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ของ 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนา 

กรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวจิยั การศกึษาแนวทางการวจิยั แผนการวจิยั และการจดัทำาเคา้โครงการ 

วิจัยทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การช้ีนำาสังคม และการสร้าง

นวัตกรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

33910	 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐขั้นสูง	(6	หน่วยกิต) 

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Information Technology 

 Management Administration in Public Sector

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
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 3.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจัยเกีย่วกบัการบรหิาร 

  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5.  เพ่ือให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการบริหารจัดการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 6.  เพ่ือให้สามารถจดัทำาโครงการวจิยัดา้นการบรหิารจดัการท้องถิน่ท่ีเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้

   การชี้นำาและช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

         ภาพรวมสาระของการพัฒนาแนวคิดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การภาครัฐ กรณีศึกษาของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังใน

และต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเคราะห์องค์ความรู้ 

ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัการและกระบวนการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาเพ่ือการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย และการจัดทำา

เคา้โครงการวิจยัทางการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การช้ีนำาสงัคม 

และการสร้างนวัตกรรมของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

33998	 ดุษฎีนิพนธ์	(รัฐประศาสนศาสตร์)		(แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Public	Administration)
	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้สามารถจัดทำาแนวคิดโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2.  เพ่ือให้สามารถออกแบบและดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

  สำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 3.  เพื่อให้สามารถดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 4.  เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกำาหนดกลุ่ม

ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนาเครือ่งมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และ

จัดทำารายงานแนวคิดและโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ 

เครือ่งมือและเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล การสรปุ อภปิรายผล 

และข้อเสนอแนะ และการเสนอรา่งบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร ่การเขียนเรยีบเรยีง และนำาเสนอรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

33999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์											(6	หน่วยกิต)	

       Doctoral Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้นำา และความสามารถในสร้างวิสัยทัศน์ การคิด 

  นวัตกรรม การคิดเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 2.  เพื่อเสริมสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางาน

 3.  เพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 4.  เพื่อพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนตามหลักวิชาการ

 5.  เพ่ือพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรู้ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ  

  และการเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

 6.  เพื่อเสริมประสบการณ์ของการจัดการภาครัฐในระดับสากล

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสรา้งวสิยัทัศนข์องนกัศกึษา การพัฒนาความคดิเชิงระบบ ความคดิเชิงกลยุทธ ์ความคดิ

เชิงนวัตกรรม ความคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการบูรณาการความรู้ในวิชาชีพ 

การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม และสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีต่อวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ และ

การสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของการเป็นผูน้ำาของการบรหิารจดัการภาครฐั

สมัยใหม่ และการศึกษาดูงานต้นแบบของการบริหารจัดการภาครัฐในต่างประเทศ
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ระดับปริญญาโท
32714	 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Consumer Behavior and Marketing Communication

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวจำาลองการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 2. สามารถประยุกต์พฤติกรรมผู้บริโภคกับการวิเคราะห์การตลาด

 3. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสารการตลาด

 4. สามารถสร้างแบบจำาลองในการสื่อสารการตลาด

 5. สามารถประยุกต์เครื่องมือสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบบจำาลองการวิเคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจ 

ซื้อและนำารูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการจัดการการตลาด 

 แนวคดิการสือ่สารการตลาดแบบจำาลองของการตดิตอ่สือ่สารการตลาด เครือ่งมือ การสือ่สาร

การตลาด การกำาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด งบประมาณการสื่อสารการตลาด การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาด และจรรยาบรรณของการสื่อสารการตลาดของนัก 

การตลาด 

32716	 วิทยานิพนธ์	(การจัดการธุรกิจและการบริการ)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Business	and	Hospitality	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวจิยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจยัสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจัย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและ 

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อการเผยแพร่

32717	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการธุรกิจและการบริการ)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Business	and	Hospitality	Management)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถนำาความรู้ทางด้านการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ 

  ทางการบริหารธุรกิจ

 2. มีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรไปใช้ 

  ในการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางการบริหาร ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำาคัญต่อ 

  การบริหารธุรกิจ หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นกรณีพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า โดยกระบวนการการ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเขียนตำาราหรือหนังสือทางวิชาการ หรือการพัฒนาต้นแบบการวิจัยหรือ

การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและวิธีการที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการเขียนและนำาเสนอรายงานการศึกษา

32723	 เทคนคิเชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิและการจดัการการดำาเนนิงาน	(6	หนว่ยกิต)

 Quantitative Technigues for Business Decision and Operations Management

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิเชิงปรมิาณท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจทางธรุกจิ

 2.  เพ่ือให้มีความรูแ้ละสามารถใช้ประโยชน์ในการสรา้งระบบการดำาเนนิงาน และการกำากบั 

  ระบบการดำาเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจ การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการ

บรหิาร ตวัแบบการขนสง่ ทฤษฎกีารตดัสนิใจและการตดัสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ ์ตวัแบบมารค์อฟ  

การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบแถวคอยการจำาลองสถานการณ์ และการพยากรณ์
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 แนวคิดเกี่ยวกับการดำาเนินงานในองค์การ การสร้างระบบ การดำาเนินงานและการกำากับ

ระบบการดำาเนินงานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ  

การวางแผนกระบวนการผลิต ระบบการผลิตแบบลีน การเลือกทำาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานและสถาน

ประกอบการ การวางแผนกำาลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การออกแบบงาน การวางแผน

กำาหนดการผลติ การจดัการคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัการวัสดแุละการวางแผนทรพัยากร 

และระบบการบำารุงรักษา

32725	 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Research and Management Information Systems

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ

 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำาคัญของสารสนเทศและการบริหารระบบ 

  สารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิวีจิยัทางธรุกจิ วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินมุาน ซ่ึงประกอบดว้ย

การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ ์การพยากรณ ์และวิธกีารทางสถติอิืน่ท่ีนำา

มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย วิธีการวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและแก้ปัญหา

 บทบาทและความสำาคัญของสารสนเทศและการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาใช้ในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรมของการใช้ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการ

32726	 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing and Strategic Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และประยุกต์ใช้หลักการตลาดและกระบวนการจัดการตลาด

 2. เพื่อให้มีความรู้และประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ และเทคนิคในการควบคุมเชิงกลยุทธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 

การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

 สภาวะแวดล้อมของธุรกิจท้ังภายในและภายนอก การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัทระดับธุรกิจ และระดับหน้าท่ีการควบคุมและ

ประเมินผลกลยุทธ์ทางธุรกิจ
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32727	 สัมมนาการจัดการทั่วไป	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in General Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประยุกต์ใช้องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญทางหลักการการจัดการ

 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบของนักบริหารธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม

 3.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำาเนินธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวคิดและนวัตกรรมทางการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการจัดการ และแนวทางแก้ปัญหา  

การใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัย หรือวิธีการอื่น เพื่อนำาความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการมาประยุกต์ใช้

32728	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อประยุกต์ใช้องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญทางหลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบของนักบริหารธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม

 3.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวคิด 

และนวัตกรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

และแนวทางแก้ปัญหา การใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัย หรือวิธีการอื่น เพื่อนำาความรู้ความเข้าใจในหลัก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้

32732	 วิทยานิพนธ์		(บริหารธุรกิจ)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Business	Administration)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
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 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ท้ัง 

การวจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวทิยานพินธ ์การนำาเสนอ 

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย 

เพื่อการเผยแพร่

32733	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		(บริหารธุรกิจ)	 (6	 หน่วยกิต) 

 Independent Study (Business	Administration)

	 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ ใน

หลักสูตรนี้มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางการบริหาร ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำาคัญต่อ

การบริหารธุรกิจ หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นกรณีพิเศษ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า โดยกระบวนการวิจัย  

การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์การเขียนตำาราหรอืหนงัสอืทางวิชาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบช้ินงาน หรอื

การประยกุต์แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการเขียนและนำาเสนอรายงานผลการศึกษา

32734	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ																(6	หน่วยกิต)	

 Graduate Professional Experience in Business Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพ่ือพัฒนาบุคลกิภาพให้เหมาะสมและมทัีศนคตท่ีิดต่ีอการประกอบวชิาชีพทางการจดัการ

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพทางการจัดการ

 4. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพทางการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพ

ท่ีเหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ การสร้างเสริม

มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมท้ังการส่งเสริมจริยธรรม และ

คุณธรรมในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง

32735	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำาเนินงาน	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resource Management and Operations Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2. สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการองค์การ

 3. มีความรู้ในหลักการการจัดการการดำาเนินงาน

 4. สามารถประยุกต์การจัดการการดำาเนินงานในการจัดการองค์การภายใต้สภาวะแวดล้อม 

  ทางธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การบริหาร 

ค่าตอบแทน การประเมินผลและการควบคุมทรัพยากรมนุษย์ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และวิธีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 แนวคิดเกี่ยวกับการดำาเนินงานภายในองค์การ การสร้างระบบการดำาเนินงานและการกำากับ

ระบบการดำาเนินงานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ 

การวางแผนกระบวนการผลติ การเลอืกทำาเลท่ีตัง้ การวางผงัโรงงานและสถานประกอบการ การวางแผน 

กำาลงัการผลติ ระบบการผลติแบบลนี และระบบการออกแบบงาน การจดัการดา้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการจัดการ

การดำาเนินงาน

32736	 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Research and Quantitative Analysis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ

 2. สามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การ

ประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์ และวิธีการทางสถิติอ่ืนท่ีนำา 

มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการนำา

ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณในธุรกิจ การใช้โปรแกรมเชิงเส้นสำาหรับการ

บริหารตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีการตัดสินใจและการตัดสินใจภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ตัวแบบ

มาร์คอฟ การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบแถวคอย การจำาลองสถานการณ์และการพยากรณ์

32737	 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Management and Strategic Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจอันจะนำาไปสู่การสร้างมูลค่าองค์การ

 2. สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางการเงินในการจัดการธุรกิจ

 3. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

 4. ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการและเทคนิคในการควบคุมเชิงกลยุทธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและเป้าหมายทางการเงนิ หนา้ท่ีในการจัดการการเงนิ ความรบัผดิชอบของธรุกจิ ตอ่

ผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างมูลค่าธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์

ทางการเงนิ การประเมินมูลคา่ความเสีย่งและผลตอบแทน การจดัการสนิทรพัย์หมุนเวียนและสนิทรพัย์

ไมห่มุนเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล การจดัหาเงนิทุน การรวม

กจิการ การปรบัปรงุและเลกิกจิการ การเงนิระหว่างประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎทีางการเงนิ

 การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกของธรุกจิ การกำาหนดวิสยัทัศน ์พันธกจิ 

นโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ การ

ควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ของธุรกิจ 

32738	 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management and Managerial Accounting

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ในหลักการและกระบวนการการจัดการการตลาด

 2. นำาแนวคิดของการจัดการการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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 3. มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุน วิธีการในการรวบรวมต้นทุน และการวิเคราะห์ต้นทุน

 4. สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน การตดัสนิใจ และการควบคมุการปฏบัิตงิาน 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและกระบวนการการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การตลาดเป้าหมาย การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ 

การตลาด การวางแผนปฏบัิตกิารตลาด การประเมินผลและการควบคมุการตลาด การเขียนแผนการตลาด 

และนำาเสนอแผนการตลาด

 การประมวลและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนเพ่ือการคำานวนต้นทุนผลิตภัณฑ์

และกำาไร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำาไร ต้นทุนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจและการควบคุม 

การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การวางแผน การวิเคราะห์ 

ผลการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับวิชาชีพการบัญชี

32739	 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน	 (6	หน่วยกิต)

 Brand Building and Supply Chain Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับตราและการสร้างมูลค่าตรา

 2. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างตราและการจัดการตราเพ่ือสร้างความได้เปรียบทาง 

  การแข่งขัน

 3. สามารถวเิคราะห์โครงสรา้ง องคป์ระกอบ การออกแบบโปรแกรม และสือ่สารการตลาด 

  และการวัดมูลค่าตรา

 4. สามารถวิเคราะห์การจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา จนถึงปลายน้ำา

 5. สามารถสร้างตัวแบบซัพพลายเชนให้เหมาะกับช่องทางการจัดจำาหน่าย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเก่ียวกบัตรา และมูลค่าตรา โครงสรา้งเพ่ือนำาไปสูก่ารเกดิมลูคา่ตรา การเลอืกองคป์ระกอบ

ในการสร้างมูลค่าตรา การออกแบบโปรแกรมการสร้างมูลค่าตรา การบูรณาการสื่อสารการตลาด 

ในการสร้างมูลค่าตรา องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการยกระดับมูลค่าตรา กระบวนการวัดมูลค่าตรา 

กลยุทธ์การสร้างตรา ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายการใช้ช่ือตราและการจัดการตรา เพ่ือสร้างความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขัน
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 การจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา จนถึงปลายน้ำา ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ  

การจดัซ้ือ จดัหา การขนสง่ การจดัการโลจสิตกิส ์การดำาเนนิงาน ช่องทางการจดัจำาหนา่ย และการกระจาย 

ตัวสินค้า

32740	 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Cost Management and Tax Planning

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. เข้าใจบทบาทของการจัดการต้นทุนกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

 2. ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 

  ทางการแข่งขัน

 3. เข้าใจความสำาคัญของการวางแผนภาษีอากรในการประกอบธุรกิจ

 4. วางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดสมัยใหม่ของการจัดการต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและช่วยจัดการ

ต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของการจัดการต้นทุนในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

การใช้ขอ้มูลทางการบัญชเีพ่ือประโยชน์ในการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจเชิงกลยุทธเ์พ่ือมุ่งสูอ่งคก์าร

แห่งความเป็นเลิศและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากรกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงคำานึงถึงผลกระทบของ

กฎหมายภาษีอากรท่ีมีต่อนโยบายทางธุรกิจท่ีกำาหนด เพ่ือช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร โดยเน้นภาษีอากรที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร

32741	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Economics and Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยุกต์ในการตัดสนิใจและกำาหนด 

  นโยบายธุรกิจ

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา		

 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับกำาไร การวิเคราะห์และ 

การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน  

การกำาหนดราคา การวิเคราะห์การลงทุน การตดัสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่นน่อน ตลอดจน 

การศกึษาและการวเิคราะห์เกีย่วกบักลไกของระบบเศรษฐกจิ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ 

เงินฝืด รวมท้ังนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีมีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจของ

ธุรกิจ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การ

จัดการ ผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การวิจัยและสารสนเทศ

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

32742	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	และการจัดการการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Accounting and Financial Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

  เพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำาเนินงาน

  2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน และสามารถประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินใน 

  การจัดการธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนเพ่ือการคำานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

และกำาไร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำาไร ต้นทุนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจและควบคุม 

การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวิเคราะห์

ผลการปฏิบัติงาน และกฎหมายธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสำาหรับผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้บริหารกับวิชาชีพการบัญชี 

 วัตถุประสงค์และหลักการการจัดการการเงิน ความสัมพันธ์ทางหน้าท่ีทางการเงินกับหน้าท่ี

อ่ืนๆ ทางธรุกจิ การวเิคราะห์ทางการเงนิ การจัดการสนิทรพัย์หมนุเวียนและงบลงทุน โครงสรา้งเงนิทุน 

และนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุน การควบรวมกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การเงิน

ระหว่างประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินในการจัดการธุรกิจ
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32743	 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Managerial Accounting and Financial Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในการจัดการธุรกิจ

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการจัดการได้

 3. เพื่อประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางการเงินในการจัดการธุรกิจ

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 วเิคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎแีละปัญหาในทางปฏบัิตเิกีย่วกบัการบัญชีเพ่ือการจดัการ ตลอดจน

การใช้วธิกีารและนวตักรรมใหม่ๆ ทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ การใช้กรณศีกึษา ผลงานวิจัยหรอืวิธกีาร

อื่นเพื่อการนำาความรู้เข้าใจในเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้

 การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและการลงทุน การนำาแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ทาง 

การเงนิ การลงทุน เทคนคิ วธิกีารและกลยุทธท์างการเงนิมาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาทางการเงนิและ 

การลงทุน ตลอดจนการใช้กรณีศึกษา ผลการวิจัย หรือวิธีการอื่นเพื่อการนำาความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

การจัดการทางการเงินมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

32744	 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Managerial Finance and Security Analysis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ในเชิงลึกและสามารถวิเคราะห์ทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงิน

 2. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหรือตัวแบบทางการจัดการการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ 

  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทางการเงินของกิจการ

 3. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 4. สร้างทักษะในการวิเคราะห์หลักทรัพย์อันจะนำาไปสู่การประกอบวิชาชีพ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์แนวคิดและสาระสำาคัญของทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงินในเชิงลึก 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและตัวแบบในการจัดการการเงินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์

ตา่งๆ โดยมุง่เนน้ประเดน็ทางการเงนิเกีย่วกบันโยบายทางการเงนิ การประเมินมลูคา่หลกัการโครงสรา้ง

เงินทุนและการตัดสินใจลงทุนซ่ึงรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหนี้สินและการจัดการสภาพคล่อง นโยบาย

เงินปันผลและการซ้ือหุ้นกลับคืน เครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินทุน การควบรวมกิจการและ 

การปรับโครงสร้างทางการเงิน
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 ทฤษฎี ตัวแบบ และวิธีการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แนวคิดการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน ตัวแบบการกำาหนดราคาสินทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดย

ใช้ปัจจัยพ้ืนฐานและทางเทคนิคการวิเคราะห์และลงทุนในหลักทรัพย์ภาคปฏิบัติ กลยุทธ์การจัดการ 

กลุ่มหลักทรัพย์ การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์จำาลองโดยใช้

โปรแกรมสำาเรจ็รปู การประเมินผลการลงทุนในหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย ์การประยุกต์ใช้ผลงานวจิยั 

บทความวิจัย และแนวทางสมัยใหม่ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์

32745	 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ	 (6	หน่วยกิต)

 Entrepreneurship in Hospitality Business

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้นำา

 2. มีความรูแ้ละสามารถประยุกต์การวางแผนธรุกจิและการจดัการการลงทุนและการพัฒนา 

  ระบบการบริการที่มีคุณภาพ

 3. มีความรู้และสามารถประยุกต์จัดการทรัพยากรมนุษย์และการตลาดดิจิทัล

 4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการรายได้ การจัดการซัพพลายเชน และการขยายธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะผูน้ำา หลกัการดำาเนนิธรุกจิการบรกิาร การวางแผนธรุกจิ 

และการจัดการการลงทุน การพัฒนาระบบการบริการท่ีมีคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การพยากรณอุ์ปสงค ์และการตลาดดจิทัิล การจดัการรายได้ การจดัการซัพพลายเชน และการขยายธรุกจิ

32746	 นวัตกรรมการบริการ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Service Innovation

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและนวัตกรรม

 2. สามารถสร้างสรรนวตักรรมในธุรกิจการบริการ การจัดการและการพฒันานวัตกรรมเพือ่ 

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิารและนวัตกรรม นวัตกรรมในธรุกจิการบรกิาร การจดัการ

และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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32747	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด	 (6	หน่วยกิต)	

	 การเงินและการบัญชี	และการบริการ	

 Graduate Professional Experience in Marketing, Financial and Accounting, 

 and Hospitality

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1. สามารถเสรมิความรูแ้ละประสบการณท์างการตลาด การเงนิและการบัญชี และการบรกิาร 

  เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการศึกษาทางไกล

 2. มีการพัฒนาบุคลกิภาพให้เหมาะสมและมีทัศนคตท่ีิดีตอ่การประกอบวชิาชีพทางการตลาด 

  การเงินและการบัญชี และการบริการ

 3. สามารถสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาในวิชาชีพทางการตลาด การเงนิและการบัญชี และ 

  การบริการ

 4. มีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. สามารถเพ่ิมทักษะการแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพการตลาด การเงนิและการบัญชี และบรกิาร 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. สามารถเพ่ิมพูนคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีผลต่อ 

  นักศึกษาโดยตรง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยกุตท์ฤษฎ ีปรชัญา แนวคดิทางการตลาดการเงนิและการบัญชี และการบรกิาร โดย 

ใช้กรณีศึกษาการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนา 

ภาวะผู้นำาวิชาชีพสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน  

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบอาชีพท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคม

33711	 แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์พัฒนาการ 

  ของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและ 

  ของไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐ
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 2. เพื่อให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมิน และสรุปเกี่ยวกับ 

  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์รวมท้ังนำามาประยุกต ์

  ใช้ในการบรหิารภาครฐั หรอืการบรหิารท่ัวไปในทางปฏบัิตท่ีิเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั 

  ปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อคาดการณ์ หรือทำานายแนวโน้ม 

  และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตหรือริเริ่มและเสนอแนะแนวคิด ทฤษฎี  

  หลกัการ และเทคนคิเกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในการบรหิารรฐักจิ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวทางการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ เทคนิคต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทย การวิเคราะห์ 

การสัังเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการประเมินเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคต่างๆ

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การคาดการณ์หรือทำานายแนวโน้มและทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ใน

อนาคต การริเริ่มและเสนอแนะแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

และการประยกุต์ใช้ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับปญัหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครฐัของไทย

ทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ

33713	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodology in Public Administration 

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ระเบียบวิธกีารวิจยัท้ังเชิงปรมิาณ 

  และเชิงคุณภาพ และรายละเอียดกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ตรรกวิทยา หลกัสถติแิละโปรแกรม 

  คอมพิวเตอรท่ี์ถกูต้อง เหมาะสม ในการรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประมวลผล 

   และสรุปผลการวิจัยหรือการศึกษาอย่างเป็นระบบถูกต้อง เท่ียงตรง และเช่ือถือได้  

  การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์

 3. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัจรยิธรรมในการวิจยั และจรรยาบรรณของผูวิ้จัยใน 

  การดำาเนินการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ แนวคิด ระเบียบวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และรายละเอียด

กระบวนการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา หลกัสถติ ิและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ใช้ในการวิจยั 

รวมท้ังจริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณของผู้วิจัยในการดำาเนินการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรวมท้ังการ

ประยุกต์การวิจัยไปใช้ในการบริหาร

33715	 การจัดการทุนมนุษย์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human Capital Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิและวิธกีารเกีย่วกบั 

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  เชิงกลยุทธ์ บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังรายละเอียดใน 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของต่างประเทศและของไทย

 2. เพ่ือให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์ และพัฒนากิจกรรม  

  กระบวนการวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ท่ีเหมาะสม 

  และสอดคล้องกับปัญหารวมทั้งสถานการณ์บริหารงานภาครัฐของไทย

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด เทคนิค  

  หรอืวธิกีารใหม่ๆ เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ไดอ้ย่างเหมาะสม และกรณศีกึษา 

  การจัดการทุนมนุษย์ ทั้งในต่างประเทศและของไทย 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิ และวธิกีารเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ กระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค การบริหารทรัพยากร

มนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย 

ประยุกต์ใช้และพัฒนากิจกรรม กระบวนการ วิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนกรณีศึกษา

การจัดการทุนมนุษย์ทั้งในต่างประเทศและของไทย
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33718	 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Local Administration and Sustainable Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ระบบ กระบวนการ และรปูแบบ 

  บริหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ 

  บริหารท้องถิ่น และการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนา  

  ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาได้  

  รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มของการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการบริหารท้องถิ่นและ

การพัฒนา การพัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม่และตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่สมดุล

และย่ังยืน การประยุกต์ใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการบรหิารท้องถิน่และหลกัการพัฒนาเพ่ือให้เกดิการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารท้องถิ่นและการพัฒนา แนวโน้มของการ

บริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

33719		 การบริหารงานคลังสาธารณะ	 	 (6	หน่วยกิต)	

 Public Finance Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และกระบวนการ 

  บริหารงานคลังสาธารณะของต่างประเทศและของไทยท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

  ปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐ

 2. เพ่ือให้สามารถอธบิาย วเิคราะห์ สงัเคราะห์ เปรยีบเทียบ และประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎี  

  หลกัการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะเพ่ือพัฒนาระบบและวิธกีาร 

  บริหารงานคลังสาธารณะในอนาคต

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะ การบรหิารรายรบั

และการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการการบริหารงานคลังสาธารณะ 

การบริหารรายรับและการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ และการวิเคราะห์ผล 

กระทบของนโยบายและกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะท่ีมีตอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครฐั
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33721	 วิทยานิพนธ์	(รัฐประศาสนศาสตร์)																																				(12	หน่วยกิต)	

	 Thesis	(Public	Administration)	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจ และวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ ท้ังการ

วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอ

และสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขียนรายงานวิทยานพินธฉ์บับสมบูรณ ์การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ

การเผยแพร่

33722	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(รัฐประศาสนศาสตร์)	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Independent	Study	(Public	Administration)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีความรู ้และความเขา้ใจ รวมท้ังสามารถศกึษาคน้คว้า หรอืทำาวิจัยทางรฐัประศาสน-

ศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการศกึษาคน้คว้าหรอืวิจยัดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์การเขียนโครงรา่ง 

ของโครงการท่ีจะศึกษาค้นคว้า การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวม การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
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33723	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์									(6	หน่วยกิต)	

 Graduate Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประมวลทฤษฎีและวิชาความรู้ภาคทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

 2. เพื่อนำาทฤษฎีและวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย

 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม จิตสำานึก จริยธรรม และจรรยาบรรณใน 

  การประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนร่วม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประมวลและนำาทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรฐัประศาสนศาสตรม์าประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบั

สงัคมและเพ่ือประโยชนข์องสว่นรวม โดยใช้กรณศีกึษา รวมท้ังการสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาการสรา้ง 

มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่ดีต่อวิชาชีพ จิตสำานึก จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

33724	 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Public Policy and Strategic Management  

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ ตัวแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย 

  สาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ 

 2. เพ่ือให้มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย 

  สาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 

 3. เพ่ือให้สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายสาธารณะและการบรหิาร 

  ยุทธศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ ทฤษฎ ีกระบวนการ และตวัแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                            

การกำาหนดนโยบายสาธารณะ การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

แนวคิด หลักการ ตัวแบบเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผน

ยุทธศาสตร์ การนำาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และกรณีศึกษานโยบาย

สาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์
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33726	 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation for Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกีย่วกบับรบิทการบรหิารภาครฐัท่ีจำาเป็นตอ้งมีการพัฒนานวัตกรรม 

  อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีขีดสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2. เพือ่ใหเ้ข้าใจถึงความสำาคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขบัเคลื่อน 

  นวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ 

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและ 

  ประสทิธผิลเพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและความรบัผดิชอบ 

  ต่อสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบรหิารภาครฐัภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงท้ังในมิตเิศรษฐกจิ มิตสิงัคมและการเมือง

ท้ังในและต่างประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหาร

ภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ 

นวัตกรรมการส่งมอบบริการสาธารณะ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านกระบวนการ และการ

บรหิารองคก์าร เป็นตน้ เพ่ือสนบัสนนุตอ่เป้าหมายของประเทศในการสรา้งมูลคา่เพ่ิม ความม่ันคง ความ

ม่ังค่ังด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

33727	 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง	 (6	หน่วยกิต)

 Public Sector Development and Change Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และกระบวนการ 

  บริหารองค์การ การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ

  และแนวทางการพัฒนาระบบและวิธีการบริหารงาน การจัดองค์การ และการบริหาร 

  องค์การสมัยใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองค์การ การตัดสินใจ และภาวะผู้นำาในการ 

  บริหารองค์การของต่างประเทศและของไทย
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 2. เพื่อให้สามารถอธิบาย ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป และประยุกต์ใช้ 

  แนวคิดทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการบริหารองค์การ เพื่อพัฒนาระบบและ 

  วิธีการบริหารระบบราชการในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและ 

  สถานการณ์การบริหารงานภาครัฐของไทย

 3. เพ่ือให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และคาดการณ์หรือทำานายเกี่ยวกับ 

  แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการบริหารระบบราชการในอนาคตที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารการ

เปลีย่นแปลง การพัฒนาระบบราชการในไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวทางการแกไ้ขใน

การพัฒนาระบบราชการ และการบริหารจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและ

ทิศทางหลักในการพัฒนาระบบราชการและการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

33732	 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Organization Administration and Public Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการ และระบบการจัดการภาครัฐ 

  และการบริหารองค์การ

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับพฒันาการของการบริหารภาครัฐของทั้งในประเทศ 

  และต่างประเทศ

 3. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ อธบิาย และสรปุประเดน็แนวทางการพัฒนา การ 

  บริหารภาครัฐที่เหมาะสม

 4. เพ่ือให้มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ อธิบาย และสรปุประเดน็ปัญหา สาเหตขุองปัญหา 

  หรืออุปสรรคของการบริหารภาครัฐ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการและระบบการบรหิารภาครฐัท้ังในประเทศ และตา่งประเทศ หนา้ท่ีการบรหิาร 

องค์การ การบริหารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ การนำาแนวคิด หลักการ เทคนิคและวิธีการท่ี 

เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ ปัญหาและสาเหตขุองการบรหิารภาครฐั และแนวทางการแกไ้ขปัญหา บนพ้ืนฐาน 

ของหลักวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รหัส
ชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก
การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด 

 การเงินและการบัญชี และการบรกิาร

Analysis and Advanced Theory in  

 Marketing, Finance and Accounting,  

 and Hospitality

32906

การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและ 

 การบัญชี และการบริการ

Research and Theory in Marketing, 

 Finance and Accounting, and 

 Hospitality

32905

ดุษฎีนิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ) Dissertation (Business and Hospitality  

 Management)

32998

ดุษฎีนิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) Dissertation (Public Administration) 33998

นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรม 

 การบริหารจัดการภาครัฐ

Policy, Strategy and Innovation of Public  

 Management Administration

33905

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ Philosophy, Concepts and Theories of  

 Public Administration

33903

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  Advanced Public Administration Research  

 Methodology

33904

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ Advanced Business Research Methodology  

 and Econometrics

32902

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

 รัฐประศาสนศาสตร์

Doctoral Professional Experience in  

 Public Administration

33999

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

 การจัดการธุรกิจและการบริการ

Doctoral Professional Experience in 

 Business and Hospitality Management

32999

สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหา 

 การบริหารจัดการภาครัฐ

Seminar in Public Reform Issues and 

 Public Management Administration 

 Problems

33906
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การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์

 หลักทรัพย์

Advanced Managerial Finance and  

 Security Analysis

32744

การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์                          Financial Management and 

 Strategic Management

32737

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Marketing and Strategic Management 32726

การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ             Marketing Management and  

 Managerial Accounting

32738

 รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัส
ชุดวิชา

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและ

 การบัญชี

Seminar on Research Issues Related to  

 Finance and Accounting

32908

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด Seminar on Research Issues Related to  

 Marketing

32907

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ Seminar on Research Issues Related to  

 Hospitality

32909

สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูงและ 

 ปัญหาการบริหารจัดการนโยบาย 

 สาธารณะ

Seminar in Advanced Public Policy Issues  

 and Policy Management Administration  

 Problems

33907

สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

Seminar in Issues and Problems of 

 Advanced Human Resources 

 Management Administration

33909

สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการ 

 ท้องถิ่นขั้นสูง

Seminar in Issues and Problems of 

 Advanced Local Management 

 Administration

33908

สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐขั้นสูง

Seminar in Issues and Problems of 

 Advanced Information Technology 

 Management Administration in 

 Public Sector

33910

สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 เชิงคุณภาพขั้นสูง  

Seminar in Advanced Qualitative Public  

 Administration Research

33902

สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 เชิงปริมาณขั้นสูง  

Seminar in Advanced Quantitative Public  

 Administration Research

33901

	 ระดับปริญญาโท
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การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน

 ภาษีอากร

Strategic Cost Management and 

 Tax Planning

32740

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 

 การดำาเนินงาน      

Human Resource Management and 

 Operations Management

32735

การจัดการทุนมนุษย์ Human Capital Management 33715
การบริหารงานคลังสาธารณะ Public Finance Administration 33719
การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน Local Administration and Sustainable  

 Development

33718

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ Organization Administration and  

 Public Management

33732

การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน Managerial Accounting and Financial  

 Management 

32742

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ                             Entrepreneurship in Hospitality Business 32745
การพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

 การเปลี่ยนแปลง

Public Sector Development and  

 Change Management

33727

การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Business Research and Quantitative 

 Analysis

32736

การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศ

 เพื่อการจัดการ

Business Research and Management   

 Information Systems 

32725

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการธุรกิจและ

 การบริการ)
Independent Study (Business and 

 Hospitality Management)

32717

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจ) Independent Study 

 (Business Administration)

32733

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์) Independent Study (Public Administration) 33722

การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน                     Brand Building and Supply Chain 

 Management

32739

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 รัฐประศาสนศาสตร์ 

Graduate Professional Experience in 

 Public Administration 

33723

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 การตลาด การเงินและการบัญชี        

 และการบริการ

Graduate Professional Experience in  

 Marketing, Financial and Accounting,  

 and Hospitality

32747

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

 บริหารธุรกิจ 

Graduate Professional Experience in 

 Business Administration 

32734

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รหัส
ชุดวิชา
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รหัส
ชุดวิชา

เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

 และการจัดการการดำาเนินงาน

Quantitative Techniques for Business 

 Decision and Operations Management

32723

นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ Public Policy and Strategic Management  33724

นวัตกรรมการบริการ                                                Service Innovation 32746

นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ Innovation for Public Administration 33726

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ Concepts, Theories, and Principles of 

 Public Administration 

33711

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด Consumer Behavior and Marketing 

 Communication

32714

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research Methodology in 

 Public Administration 

33713

วิทยานิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ) Thesis (Business and Hospitality 

 Management)

32716

วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจ) Thesis (Business Administration) 32732

วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) Thesis (Public Administration) 33721

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์    

Managerial Economics and Human 

  Resource Management 

32741

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  Seminar in Human Resource Management 32728

สัมมนาการจัดการทั่วไป  Seminar in General Management 32727

สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและ

  การจัดการการเงิน    

 Seminar in Managerial Accounting and  

 Financial Management 

32743
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