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คำานำา

 ในปัจจบัุนสภาพแวดลอ้มของการดำาเนนิธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รปูแบบการดำาเนนิ

ธุรกิจมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การบริหารงานไม่ว่าจะในภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องการผู้ท่ีมี 

วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำาความรู้ความสามารถทางการบริหาร 

มาทำาการตดัสนิใจ กำาหนดนโยบาย วางแผน แกไ้ขปัญหา ตลอดจนเพ่ิมประสทิธภิาพทางการบรหิารงาน 

ในองคก์าร มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชในฐานะท่ีเป็นมหาวทิยาลยัในระบบเปิด มีปณธิานประการหนึง่ 

ท่ีมุง่ให้บรกิารวิชาการและสนองตอบความต้องการการศกึษาของสงัคม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จงึได ้

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธี 

การศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่างๆ เป็นเครื่องมือการศึกษา

 ระบบการศกึษาทางไกลท่ีใช้ในมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ถอืไดว่้าเป็นระบบท่ีสามารถ

พัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ทำางานแล้วสามารถนำาความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และ 

พฒันาสงัคม โดยไมต่อ้งลาศกึษาตอ่เตม็เวลา การศกึษาระดบับัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลยัยังคงยึดมัน่ 

ในระบบการศึกษาดังกล่าว

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร ์สว่นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท เปิดสอน  3 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ และหลักสูตร 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฯ ไดร้บัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒุท้ัิงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

เพื่อร่วมดำาเนินการ ทำาให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสำาเร็จลุล่วงด้วยดี สาขาวิชาฯ จึงขอขอบคุณ 

ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 อนึ่ง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการเล่มนี้เป็นไปตามโครงสร้างของ 

หลักสูตรท่ีเสนอขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำานักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำาหรับการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษานั้น 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือชุดวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 

การศึกษา ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบจากตารางสอบชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้นมีวันและเวลาสอบไม่ตรงกัน
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1.	หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ได้ 

มีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำาเนินงานและลักษณะองค์การ 

มีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การบริหารงานไม่ว่าจะในองค์การภาครัฐหรือภาคธุรกิจ จึงต้องการ 

ผู้มีความรู้ความสามารถทางการบริหารมาทำาการตัดสินใจ กำาหนดนโยบาย วางแผน แก้ไขปัญหาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์การ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ท่ีประสงค์จะก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงานต้องขวนขวายเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการทางด้านบริหารมากขึ้น

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิดษุฎบัีณฑิต แขนงวิชาการจัดการธรุกจิและการบรกิาร หลกัสตูรปรชัญา 

ดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร ์หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ  

แขนงวชิาการจดัการธรุกจิและการบรกิาร และหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ เป็นหลกัสตูรท่ีเปิดกว้าง 

ให้ผูท่ี้สำาเรจ็การศกึษาในระดับปรญิญาโทและระดบัปรญิญาตรทุีกสาขาวิชาไดม้โีอกาสเข้าศกึษาเพ่ือให้มี

ความรู้ ทักษะเชิงวทิยาการในดา้นการบรหิารและการจดัการ ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารงาน 

ให้ประสบความสำาเรจ็และเพ่ือความกา้วหนา้ของมหาบัณฑติเอง ดงันัน้ ในแตล่ะปีจงึมีผูต้อ้งการเข้าศกึษาใน

หลกัสตูรดงักลา่วนีเ้ป็นจำานวนมากท้ังในและตา่งประเทศ ในประเทศไทยแมจ้ะมีสถาบันการศกึษาหลายแห่ง 

เปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและ

ภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ได้

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชไดต้ระหนกัถงึปัญหาความสำาคญัและ 

ความจำาเป็นดงักลา่ว ประกอบกบัพจิารณาเห็นว่า สาขาวชิาวทิยาการจดัการมกีารพฒันาการเรยีนการสอน 

ทางดา้นการบรหิารและการจดัการในระบบการศกึษาทางไกลมานานพอสมควร มตีำาราให้ศกึษาคน้คว้าจำานวนพอเพยีง 

หลกัสตูรตา่งๆ ผา่นการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง มีความพรอ้มในดา้นคณาจารย์ท่ีมีคณุภาพและประสบการณ ์

สามารถทุ่มเทเวลาให้กบัการเรยีนการสอนและการพฒันางานดา้นวชิาการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงันัน้ สาขาวชิาวทิยาการ

จดัการจงึไดท้ำาการเปิดสอนหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช และสำานกังาน 

ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรม: สป.อว. (เดมิช่ือ สำานกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา: สกอ.) ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537) เป็น

ครั้งแรก ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยเริ่มใช้

กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ในปี พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ในปี พ.ศ. 2560  
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเริ่มใช้กับนักศึกษา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และในปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2547 ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2546) เป็น

ครั้งแรก ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดย

เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ในปี พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และในปี 

พ.ศ. 2560 ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) โดยเริม่ใช้ 

กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และในปี พ.ศ. 2565 ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาอนุมัติ

แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

จาก สป.อว. โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เป็น

ครั้งแรก ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยเริ่มใช้

กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2556 และได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” 

ซึ่ง สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเริ่มใช้กับ 

นักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2553 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด (หลักสูตร 

ปรบัปรงุ  พ.ศ.  2552) เป็นครัง้แรก ตอ่มาไดป้รบัปรงุหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวชิาการตลาด  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) โดยเริม่ใช้กบันกัศกึษาภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และได้ปรบัปรงุหลกัสตูร 

ดงักลา่วโดยเปลีย่นช่ือเป็น “หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ แขนงวิชาการจดัการธรุกจิและการบรกิาร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” ซ่ึง สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเม่ือวันท่ี 

26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2558 ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิารฐัประศาสนศาสตร ์(หลกัสตูรใหม ่

พ.ศ. 2558) เป็นครั้งแรก ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 14 

มกราคม พ.ศ. 2564 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑิต	แขนงวชิาการจัดการธรุกจิและการบรกิาร 

มีวัตถุประสงค์

 2.1.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และ

การบริการ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจเพ่ือสร้าง

นวตักรรมและองคค์วามรูท้างดา้นการศกึษาในวิชาบรหิารธรุกจิดา้นการตลาด การเงนิและการบัญชี และ

การบริการ ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

  2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด  

การเงินและการบัญชี และการบริการ ได้อย่างเหมาะสม

  3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  4) มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ดี

  5) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจ

 2.1.2 เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาด  

การเงินและการบัญชี และการบริการ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน

 2.1.3 เพือ่เพ่ิมพนูองคค์วามรูใ้หมท่างบรหิารธรุกจิดา้นการตลาด การเงนิและการบัญชี  

และการบริการ ให้กับวงวิชาการ

2.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 1) มีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

และองค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงอย่างต่อเนื่องท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน (Disruptive Change)

 2) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

ให้แก่ประเทศและองค์การภาครัฐ

 3) มีองคค์วามรูใ้หม่ทางการจดัการภาครฐั เพือ่ประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศตามกรอบ

ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระยะยาว

 4) มีความรูค้วามสามารถเชิงสรา้งสรรค์ในการประยุกต์ใช้แนวคดิและทฤษฎทีางการจดัการ 

ภาครฐัไดอ้ย่างเช่ียวชาญ วพิากษ์อย่างลุม่ลกึบนพืน้ฐานวิชาการ และสามารถช้ีนำาและแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน 

ของการบริหารภาครัฐได้ดี
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 5) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียงและมีวินัย มีเจตคติ 

ที่เหมาะสม มีคุณธรรม และศีลธรรมอันดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารจัดการภาครัฐ

 6) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทุกระดับ รวมทั้งมีจิตอาสา

และจิตสาธารณะ

 7) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และมีความเป็นผู้นำาที่ดี

2.3	 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต มีวตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติมหาบัณฑติให้มคีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ดังนี้

 1) สามารถศึกษาค้นควา้ปัญหาทางวชิาการหรอืวชิาชีพท่ีซับซ้อนอย่างสม่ำาเสมอ สามารถ 

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จำาเป็นได้

 2) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาท้ังท่ี 

คาดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไม่ได ้ทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้และแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ำาในกลุม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3) มีการติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่าง

มคีณุธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดำาเนนิการเกีย่วกบัปัญหาท่ียุง่ยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม

 4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำา 

ในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 5) มคีวามสามารถในการประยกุต์ใชแ้นวคดิของการจดัการท่ัวไป การจดัการทรพัยากรมนษุย์  

และการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ในการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2.4		หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต	แขนงวิชาการจัดการธุรกจิและการบรกิาร		
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 1) เพือ่ให้มอีงคค์วามรูแ้ละความสามารถดา้นบรหิารธรุกจิรวมท้ังการประยุกตท์ฤษฎแีละ

หลักการบริหารธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติและการศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2) เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษา การค้นคว้า การทำาวิจัยด้านบริหารธุรกิจระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

 3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 4) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ สังคม

และประเทศชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับ

นานาประเทศ
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2.5	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรอบรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำาทฤษฎีมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของการจัดการ 

ภาครัฐในยุคดิสรัปชัน

   2) มีข้อเสนอแนะนวัตกรรมการจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาค้นคว้า มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม

   3) มีความเป็นผูน้ำา เป็นแบบอย่างในการรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละมีวิสยัทัศน ์สามารถปรบัตวั 

เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายได้

   4) เสนอแนะนวตักรรมการจดัการภาครฐัท่ีเหมาะสมกบับรบิทของประเทศและการพัฒนา

ระบบราชการในยุคดิจิทัล

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศกึษา การพฒันาหลกัสตูร การสอน 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

 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.ภาวิน  ชินะโชติ)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสษ์  จุ้ยเจริญ) 
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4.		คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน  ชินะโชติ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร  จันทร์สว่าง กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัก  พิริยะพรสิริ กรรมการ

 8) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์  ชาญกิจ กรรมการ

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสษ์  จุ้ยเจริญ)

 10) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางวงเดือน  ท้องย้อย)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

วิทยาการจัดการเพื่อทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

 2) ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ กรรมการ

  และการบริการ (รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต)

 3) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์)

 4) ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ)

 5) ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ กรรมการ

  และการบริการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  เข็มทอง)
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 6) ผู้แทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล)

 7) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล)

 8) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย)

 9) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา          กรรมการและ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร  ราชแพทยาคม)       เลขานุการ

 10) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางวงเดือน  ท้องย้อย)

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

       Ph.D. (Finance) RMIT University

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

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

        Southern Cross 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
กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 

       น.ม. (กฎหมายมหาชน),  

       ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

       มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

       สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

       (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

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

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

 University of Strathclyde

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

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

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

สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร)์, บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป),  

 Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 

 Victoria University 

6.5	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จำาเนียร  ราชแพทยาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์),

 Ph.D. (Politics and Public Administration)

 University of Pune

นพดล  อุดมวิศวกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), ศ.ม., ร.ด., 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

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

 Ph.D. (Politics) University of York
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7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กัลย์  ปิ่นเกษร, อาจารย์ ดร. วท.บ., บธ.บ., บธ.ม., ปร.ด. (การจัดการ)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

กัลยนุช  กิตติพงศ์พิทยา, อาจารย์ วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management)

 University of Wisconsin-Whitewater

กาญจนา  บุญยัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., รป.ม., ร.ด. (รัฐศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย, รองศาสตราจารย์ 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.

 (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 Ph.D. (Politics and Public Administration) 

 University of Pune

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

 Ph.D. (Management Science and Engineering)

  Kunming University of Science and Technology

ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์

     สิ่งแวดล้อม), ปร.ด. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

     และการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณัฐปภัสษ์  จุ้ยเจริญ, อาจารย์ ดร.  ศศ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม., ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

     D.Eng. (Construction Management)

     The University of Tokyo

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

     พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

     Ph.D. (Finance) University of Wollongong

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

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

     ศ.ม., ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพพล  อัคฮาด, อาจารย์ ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),

     รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

     มหาวิทยาลัยมหิดล

นราธิป  ศรีราม, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การปกครองท้องถิ่นและการจัดการ

     เมืองใหม่), รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

     ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

นฤบดี  วรรธนาคม, อาจารย์ ดร. นศ.บ., นศ.ม., M.phil. (Management Studies),

     ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบญจมาศ  จันอำารุง, อาจารย์  บช.บ., บช.ม. (การบัญชี) 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปภาวัลย์  สุทธิประสิทธิ์, อาจารย์ วศ.บ., น.บ., M.S. (International Marketing)   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พนมพัทธ์  สมิตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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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พเยีย  เสงี่ยมวิบูล, อาจารย์ ดร.  บธ.บ., M.B.A. (Accounting),

     Ph.D. (Management) Asian Institute of Technology

พิชยา  ชวากร, อาจารย์ ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย, รองศาสตราจารย์  บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

     บช.ม., บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ภูริพัฒน์  ชาญกิจ, อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี 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, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

     Ph.D. (Tourism and Hospitality Management) 

     University of Sunderland 

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

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

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

     Southern Cross University

วุฒิภาค  พูลบัว, อาจารย์ วท.บ., น.บ., วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศตวรรษ  ด้วงแป้น, อาจารย์ วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุปัญญดา  สุนทรนนธ์, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., ศษ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร), 

     M.A., รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

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

     Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 

     Victoria University

สุวิดา  นวมเจริญ, อาจารย์ ดร.  อ.บ., M.A. (Crossways in European Humanities), 

     รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)   

     มหาวิทยาลัยมหิดล 

อโณทัย  งามวิชัยกิจ, รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร. ภ.บ., กต.ม., Ph.D. (Management)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

     Ph.D. (Politics) University of York

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

  Ph.D. (Finance) RMIT University 

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

  สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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  นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัไดเ้ชิญคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิา ผูร้ว่มผลติ/ปรบัปรงุประมวลสาระชุดวชิาและ 

แนวการศกึษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคณุวฒุเิหลา่น้ีมปีรากฏอยู่ในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศกึษา 

ชุดวชิาท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารยท่ี์ปรกึษาวชิาการ ตลอดจน 

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

 9.1	 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

	 	➤	หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

   ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

	 	 	 v	วิชาเอกการตลาด

	 	 	 v	วิชาเอกการเงินและการบัญชี

	 	 	 v	วิชาเอกการบริการ

	 	➤	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

	 9.2	 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

	 	➤	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

	 	➤	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

   ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการตลาด

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี

	 	 	 v	กลุ่มวิชาการบริการ

	 	➤	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปิดสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั   

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10.	ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1 นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10.2 นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวทิยาลยัรบัเขา้เป็นนกัศกึษาทดลองเรยีน 

ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินหรือครบเงื่อนไขแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยน

สถานภาพเป็นนักศึกษาได้

(ท่ีมา: ข้อบังคับมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ว่าดว้ย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560 และ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

 พ.ศ. 2565)

11.	คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลกัสตูร	แบบ	1.1 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด  

2 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เป็นผูมี้สทิธขิอทำาดษุฎนีพินธ ์เสนอดษุฎนีพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

และเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รบัฟงัได ้และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของดษุฎนีพินธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพิีมพ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก 

รว่มกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรบัในสาขาวชิานัน้ในระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมคีณุภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ แลว้ตอ้งสอบผา่นภาษาตา่งประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา และในภาคการศกึษาสดุท้าย

ก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

   หลกัสตูร	แบบ	2.1 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด  

4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เป็นผูมี้สทิธขิอทำาดษุฎนีพินธ ์เสนอดษุฎนีพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่ ข้ันสดุท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
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และเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รบัฟงัได ้และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของดษุฎีนพินธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพิีมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก 

รว่มกลัน่กรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรบัในสาขาวชิานัน้ในระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมีคณุภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ แลว้ต้องสอบผา่นภาษาตา่งประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา และในภาคการศกึษาสดุท้าย

ก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

11.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ 

หลกัสตูรกำาหนด  5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไมต่ำา่กว่า  3.00 จากระบบ  4 

ระดับคะแนนหรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนวิทยานพินธ ์(12 หนว่ยกติ) พรอ้มท้ังเสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผา่น 

การสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้และต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้า 

รบัฟงัได ้และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างนอ้ยไดร้บัการยอมรบัให้ 

ตีพมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมคีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการหรอืนำาเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ 

โดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ ์ (Full Paper) ไดร้บัการตพิีมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดงักลา่ว และในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีน 

เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีหลักสูตร

กำาหนด 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ 

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบ 

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

พรอ้มท้ังเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อิสระและสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการ 

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี 

สบืคน้ได้ และในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการอบรมเขม้ 

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

11.3 การลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร  

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา ท่ีระบุในเอกสารหลกัสตูรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน 

ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

11.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก	และระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจาก

ประมวลสาระชุดวชิา แนวการศกึษาชดุวชิา รายช่ือเอกสารคดัสรร การสือ่สารผา่นเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนกิส ์

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด

11.5 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระชุดวชิา แนวการศกึษาชดุวชิา สือ่การสอน 

ตา่งๆ และวธิกีารศกึษาชดุวิชา สามารถขอคำาปรกึษาท่ีสาขาวชิาฯ ได ้โดยเขียนจดหมาย โทรศพัท์ 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

11.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน 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/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต์ร

(หลัักสุูต์รปีรับปีรุง พ.ศึ. 2561)
 

ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

	  วิชาเอกการตลาด

  วิชาเอกการเงินและการบัญชี

  วิชาเอกการบริการ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 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)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอ่ืนท่ีสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (ปัจจบัุนช่ือ สำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้วหรือในสาขาวิชาอื่น 

ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. มคีะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาโททางการบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาอืน่ท่ีเกีย่วข้องไมน่อ้ยกวา่ 

3.25 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม

3. มคีวามรูภ้าษาอังกฤษโดยสอบผา่นการทดสอบตามท่ีมหาวทิยาลยักำาหนด โดยผลการทดสอบ 

มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 3.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU EPT ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

 3.2 การทดสอบของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

 3.3 การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) 

ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

 3.4 การทดสอบ TOEFL ดว้ยวธิ ีComputer Based (CBT) หรอื Internet Based เทียบได้กบั 

การทดสอบ 500 คะแนน

 3.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป

4. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ	 ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กำาหนดให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  



20

หล
ักส

ูตร
บร

ิหา
รธ

ุรก
ิจด

ุษฎ
ีบัณ

ฑิต
แข

นง
วิช

าก
าร

จัด
กา

รธ
ุรก

ิจแ
ละ

กา
รบ

ริก
าร   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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	ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 			 		 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	 * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 **  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

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



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต์ร

(หลัักสุูต์รปีรับปีรุง พ.ศึ. 2563)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 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)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	1.1

1. เป็นอาจารย์หรอืผูส้อนในระดบัอุดมศกึษาหรอืนกัวิจยัในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมปีระสบการณ์

การสอน หรอืทำาวจิยัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ซ่ึงสำาเรจ็การศกึษาปรญิญามหาบัณฑติทางรฐัประศาสนศาสตรจ์าก 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ให้การรบัรองวทิยฐานะและรบัรองปรญิญาแลว้ แตถ่า้ผูส้ำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท/ปรญิญาเอก 

ที่มิใช่ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 

  ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับปริญญาโทไม่ต่ำากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า

3.  มีผลงานวชิาการทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ดน่เป็นท่ีประจกัษ์ท้ังในตำาราและบทความวชิาการ/

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจำานวนมาก 

4.  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

5.  มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

6.  มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”

หมายเหตุ	 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนา 

 กระทำาความผดิหรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการ 

 เห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

แบบ	2.1

  1.  เป็นผูส้ำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโททางรฐัประศาสนศาสตร ์รฐัศาสตร ์บรหิารธรุกจิ หรอื 

ในสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอดุมศึกษาอ่ืนท่ี 

สำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรอง

ปริญญาแล้ว  

  2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 

    ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถ

และมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

ระดับปริญญาโทไม่ตำ่ากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า

  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

  4. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

  5. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”

หมายเหตุ	 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนา 

 กระทำาความผดิหรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการ 

 เห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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) 

     33997 ดุษฎีนิพนธ์ 

   ค.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

     33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์**

        เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  

       การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แบบ	2.1

	 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร																			 ชุดวิชา								หน่วยกิต	

   ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4   24   

   ข. ดุษฎีนิพนธ์   36

   ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	60	หน่วยกิต

หมายเหตุ		*  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

            **  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

	 2)		 รายละเอียดของหลักสูตร 

   ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   บังคับ	3	ชุดวิชา

   33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

   33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  

   33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

 33906 สมัมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวตักรรมการจดัการภาครฐั

 33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

 33908 สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

 33909 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 33910 สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

 33911 สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

 33912 สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบระบบ

  และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน  

	 	 ข.	 ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

   33998 ดุษฎีนิพนธ์

	 	 ค.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

   33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์*

      เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ		*  นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณข้ันสูง 

  33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง

ปีที่	1	 ภาคปลาย 33997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคต้น 33997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 33997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น 33997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 

แบบ	2.1*

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี

รัฐประศาสนศาสตร์

1 ต้น

33904 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

ปลาย 33905

- - - - -

นโยบาย กลยุทธ์ และ

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 33905

- - - - -

นโยบาย กลยุทธ์ และ

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและ

การออกแบบนวตักรรมการจดัการ

ภาครัฐ

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและ

การออกแบบนวตักรรมการจดัการ

ภาครัฐ

33907 สมัมนาประเดน็นโยบายสาธารณะ

และการออกแบบระบบและนวตักรรม

การจัดการนโยบายสาธารณะ

33907 สมัมนาประเดน็นโยบายสาธารณะ

และการออกแบบระบบและนวตักรรม

การจัดการนโยบายสาธารณะ

33908 สมัมนาประเดน็การบรหิารท้องถิน่ 

และการออกแบบระบบและนวตักรรม

การบริหารท้องถิ่น

33908 สมัมนาประเดน็การบรหิารท้องถิน่ 

และการออกแบบระบบและนวตักรรม

การบริหารท้องถิ่น



29

หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าร
ัฐป
ระ
ศา
สน
ศา
สต
ร์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

        

    
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ปลาย 33909 สัมมนาประเด็นการจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์และการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

1 ปลาย 33909 สัมมนาประเด็นการจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์และการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

33910 สมัมนาประเดน็การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการออกแบบระบบ

และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดิจิทัล

33910 สมัมนาประเดน็การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการออกแบบระบบ

และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดิจิทัล

33911

33912

สัมมนาประเด็นการบริหารงาน

คลังสาธารณะและการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการบริหาร

งานคลังสาธารณะ

สมัมนาประเด็นการจัดการภาครฐั

และเอกชนและการออกแบบระบบ

และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

และเอกชน

33911

33912

สัมมนาประเด็นการบริหารงาน

คลังสาธารณะและการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการบริหาร

งานคลังสาธารณะ

สมัมนาประเดน็การจดัการภาครฐั

และเอกชนและการออกแบบระบบ

และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

และเอกชน

2 ต้น 33998 ดุษฎีนิพนธ์ 2 ต้น 33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี

รัฐประศาสนศาสตร์

33904 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

ปลาย 33998 ดุษฎีนิพนธ์ ปลาย 33998 ดุษฎีนิพนธ์

3 ต้น 33998 ดุษฎีนิพนธ์ 3 ต้น 33998 ดุษฎีนิพนธ์

ปลาย 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์

ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์

ปลาย 33998 ดุษฎีนิพนธ์

4 ต้น 4 ต้น 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์

ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ   *  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา (ครั้งแรก) ตั้งแต่ภาคปลาย/2564 เป็นต้นไป



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต์ร

(หลัักสุูต์รปีรับปีรุง พ.ศึ. 2563)
 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ

	  กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อักษรย่อ บธ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี 

สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

3. มคีวามรูภ้าษาอังกฤษในระดบัท่ีสามารถศกึษาเอกสารทางวิชาการได ้โดยมหีลกัฐานแสดง

ประกอบ

หมายเหตุ		1) ผูท่ี้มคีณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1 และ  3 แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรตีำา่กวา่ 2.50 มหาวทิยาลยั 

  อาจรับเข้าเรียนได้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

  หากมีประสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤติเสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมิได ้

  เจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก 

  สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

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

   32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

   32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน

   และเลือก	1	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ตามความถนัดและความสนใจ	เพื่อให้มีความรู้	

ความชำานาญเฉพาะทาง	และภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

   32749 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ

	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     เพื่อความยั่งยืน

	 	 	 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

   32752 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

     ในศตวรรษที่ 21

  ข.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

   32732 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ*

    เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 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

  32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

  32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ตามความถนัดและ 

ความสนใจเพื่อให้มีความรู้	ความชำานาญเฉพาะทาง	และภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

  32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป

  32749 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   เพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

	 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

  32751 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

  32752 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

   ในศตวรรษที่ 21

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ*

    เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน

ปีที่	2	 ภาคต้น 32732 วิทยานิพนธ์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป    

  32749 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	

  32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและ   

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

  กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ  

  32752 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ 

   ในศตวรรษที่ 21

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32732 วิทยานิพนธ์

  32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

  32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์   

  32742 การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน   

ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใด

   กลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

	 	 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป   

  32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป

  32749 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

  32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและ

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

  กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ  

  32751 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

  32752 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

   ในศตวรรษที่ 21 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต์ร

(หลัักสุูต์รปีรับปีรุง พ.ศึ. 2561)
 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ

	  กลุ่มวิชาการตลาด

  กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี

  กลุ่มวิชาการบริการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 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)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50	และ

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน 

แสดงประกอบ

หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 สาขาวิชา 

  วิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงาน 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมไิด ้

  เจตนากระทำาความผิดหรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก 

  สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

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	ชุดวชิาจากกลุม่วิชาตอ่ไปนีต้ามความถนดัและความสนใจ	เพ่ือให้มคีวามรู ้

ความชำานาญเฉพาะทาง	ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32714  พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

   32739  การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

   กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี    

    32740  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

   32744  การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

		 	 กลุ่มวิชาการบริการ

   32745  การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ 

   32746  นวัตกรรมการบริการ

  ข.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

   32716  วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 ค.		การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด

     การเงินและการบัญชี และการบริการ*

     เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 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	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ตามความถนัดและความสนใจ 

เพื่อให้มีความรู้ความชำานาญเฉพาะทาง	ภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา    

 กลุ่มวิชาการตลาด   

   32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

   32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

 กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี    

 32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

   32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

    กลุ่มวิชาการบริการ

  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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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาการตลาด

  32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

  32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

  กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี	 	

  32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

  32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  

  กลุ่มวิชาการบริการ  

  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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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ปีที่	2	 ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใด

   กลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

 กลุ่มวิชาการตลาด   

 32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด

 32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน

  กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี     

  32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร

  32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

  กลุ่มวิชาการบริการ

  32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ

  32746 นวัตกรรมการบริการ  

ปีที่	2	 ภาคปลาย 32717  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด 

   การเงินและการบัญชี และการบริการ



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต์ร

(หลัักสุูต์รปีรับปีรุง พ.ศึ. 2565)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ รป.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Public Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.P.A.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 

รับรอง

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

3. มีประสบการณ์ในการทำางานหลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 1 ปี

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน 

แสดงประกอบ หรือ 

5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิต

หมายเหตุ	 1) ผูท่ี้มีคณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1 และ  3 แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรตี่ำากวา่  2.30 สาขาวิชา 

  วิทยาการจดัการอาจรบัเขา้เรยีนได ้หากมปีระสบการณ์ในการทำางานและมีความชำานาญในงานมากพอ 

 2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจาก 

  มหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำา 

  โดยมิได้มเีจตนากระทำาความผดิหรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำาจะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้

  หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศกึษา ท้ังนี ้ เม่ือพ้นกำาหนด  5 ปี นบัตัง้แตวั่นประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

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 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต     

    และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

    33715 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล

     33718 การบริหารท้องถิ่น 

     33719 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ

     33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     33726 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ

     33727 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

     33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

   ข.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

    33721 วิทยานิพนธ์   

	 	 	 	 ค.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)	

    33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์**

                  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

     การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/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 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

    33715 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล

     33718 การบริหารท้องถิ่น 

     33719 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ

     33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     33726 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ

     33727 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

     33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

   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 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต

ปีที่		1	ภาคปลาย 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล

  33718 การบริหารท้องถิ่น

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ปีที่		2		ภาคต้น 33721 วิทยานิพนธ์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33719 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ

  33726 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ

  33727 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

  33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่		2	ภาคปลาย 33721 วิทยานิพนธ์

  33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

   รัฐประศาสนศาสตร์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แผน	ข

ปีที่		1	ภาคต้น 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

  33732 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต

ปีที่		1	ภาคปลาย 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33715 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล

  33718 การบริหารท้องถิ่น

  33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ปีที่		2		ภาคต้น - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33719 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ

  33726 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ

  33727 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

  33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่		2	ภาคปลาย 33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์



53

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ 

32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ 

32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด 

การเงินและการบัญชี และการบริการ

32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด 

32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี 

32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ 

32998 ดุษฎีนิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)*  

32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  

การจัดการธุรกิจและการบริการ

33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง  

33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง  

33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง  

33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ 

33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

33908 สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

33909 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

33910 สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

33911 สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

33912 สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบระบบ 

และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

33997/33998 ดุษฎีนิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)*  

33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 

	ระดับปริญญาโท

32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด                          

32716 วิทยานิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)*  

32717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการธุรกิจและการบริการ)*                                               

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 

32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ                             

32746 นวัตกรรมการบริการ                                                

32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด 

การเงินและการบัญชี และการบริการ
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

32748 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน 

32749 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ 

32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

32751 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ 

32752 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ 

ในศตวรรษที่ 21

33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ 

33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33715 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุตดิจิทัล 

33718 การบริหารท้องถิ่น 

33719 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ 

33721 วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)*  

33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์)*  

33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์  

33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          

33726 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ  

33727 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม  

33728 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33732 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต               

หมายเหตุ	 ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
  ของมหาวิทยาลัย
 * การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดของชุดวิชา

  ระดับปริญญาเอก
32902	 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Business Research Methodology and Econometrics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูง

 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในวิธีการทางเศรษฐมิติ

 4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างตัวแบบและแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ

 5. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลข้อมูลโดยใช้เศรษฐมิติ

 6. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจข้ันสูงและเศรษฐมิติมาประยุกต์ใช้ 

  ในการทำาวิจัยธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิแีละกระบวนการวิจยัข้ันสงู การวิจัยประเภทตา่งๆ การวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกใช้สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัย 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. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ และตวัแบบของทฤษฎทีางการตลาด การเงนิ  

  และการบัญชี และการบริการ

 4. เพ่ือประยุกต์ใช้ทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญชี และการบรกิาร อย่างเหมาะสม 

  กับสถานการณ์แต่ละกรณี

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักพื้นฐานการวิจัย กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณและกฎหมายในการวิจัย การเผยแพร่ 

ผลงานวิจัย การนำาทฤษฎีด้านการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการมาสร้างงานวิจัย

 ตวัแบบ แนวคดิ หลกัการ และข้อสมมตฐิานของทฤษฎทีางการตลาด 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 

การเงินและการบัญช ีและการบริการ และการวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่

32907	 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด	 	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Research Issues Related to Marketing 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการตลาด 

 2. เพื่อประมวลปัญหาที่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการตลาด ซึ่งจะนำาไปใช้

  ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็นและเนื้อหาสาระทางการตลาดสำาหรับการวิจัย หลักการและ

กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย 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 ทฤษฎีและหลกัการทางการเงนิและการบัญชี  

  ซึ่งจะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการเงินและการบัญชีสำาหรับการวิจัย 

หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์

วรรณกรรมทางการเงินและการบัญชีเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนากรอบแนวคิด

และตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัยและการจัดทำาเค้าโครงร่างการวิจัย

ทางการเงินและการบัญชี

32909	 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ		 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Research Issues Related to Hospitality

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในการทำาวิจัยทางการบริการ

 2. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทางการบริการซ่ึงจะนำาไปใช้ 

  ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงร่างการวิจัย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการบริการสำาหรับการวิจัย หลักการ

และกระบวนการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาเพือ่การวิจัย การทบทวน วิเคราะห์ และสงัเคราะห์วรรณกรรม

ทางการบรกิารเพือ่สรา้งนวตักรรมหรอืองค์ความรูใ้หม ่การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวิจัย 

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

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย 

ในด้านการกำาหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบ การวัดตวัแปร เครือ่งมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์

ข้อมูล และจัดทำาโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

และเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู การสรปุ อภปิรายผล และ

ข้อเสนอแนะ และเสนอรา่งบทความวจิยัเพือ่เผยแพร ่การเขียนเรยีบเรยีง และนำาเสนอรายงานการวิจยั

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. เพือ่พฒันาทักษะการบูรณาการทฤษฎแีละความรูท้างวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และ 

  การเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การพัฒนาทักษะ การบูรณาการความรู้ 

ในวชิาชีพ การพฒันาบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมและสรา้งวสิยัทัศนท่ี์ดตีอ่วชิาชีพ การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพนัธ ์

และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

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

 1.  เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 

  ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 3.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 

  องคค์วามรูท้างรฐัประศาสนศาสตร ์การวจิยัประยุกต ์และการวจิยัผา่นเครอืข่ายสารสนเทศ

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 6.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูงไปใช้ในการทำา 

  วิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง การออกแบบการวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยเน้นการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การวิจัยผ่านเครือข่าย

สารสนเทศ การวิจัยนวัตกรรมการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกใช้สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัย  

การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยเสน้ตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จดักลุม่ การวเิคราะห์

จำาแนกประเภท การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสร้างบทสรุปของการวิจัยเชิงปริมาณ
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33902	 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)																	

         Seminar in Advanced Qualitative Public Administration Research 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถในการวิจยัเชงิคณุภาพท่ีเนน้การสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้

  ใหม่ๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง 

  องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยประยุกต์ 

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ

 5. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

 6. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูงไปใช้ในการทำา 

  วิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรชัญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวจิยัเชิงคณุภาพข้ันสงู การออกแบบการวจิยัเชิงคณุภาพ

โดยเนน้การวจิยัพืน้ฐาน การวจิยัและพฒันา การวจิยัประยุกต ์การวจิยันวัตกรรม การสงัเคราะห์งานวจิยั 

เชิงคุณภาพเทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล และ 

การใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูในการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ และการสรา้งบทสรปุของการวจิยัเชิงคณุภาพ

33903	 ปรัชญา	แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Philosophy, Concepts and Theories of Public Administration

	 วัตถุประสงค์	 										

 1.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัปรชัญาของศาสตร ์พฒันาการของแนวคดิและทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร์ 

  ทั้งในและต่างประเทศ

 2.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร ์

  กับศาสตร์ต่างๆ

 3.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกับการประเมินและสรปุเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์

 4.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการประยกุต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์

  ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และรายกรณี

 5.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการคาดคะเน พยากรณ ์วิพากษ์แนวโนม้ของรฐัประศาสนศาสตร ์

  ในอนาคต
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษารากฐานและวิเคราะห์ปรัชญาของศาสตร์ การก่อเกิดขององค์ความรู้ ปรัชญาการ 

ปกครองและการบรหิารทฤษฎอีงคก์าร พฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีรฐัประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศ

และไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

บูรณาการโดยระเบียบวิธีของปรัชญา การใช้แนวคิดทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ 

ศาสตร์ต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสภาพแวดล้อมของ

การจัดการภาครัฐ การคาดคะเนและการสร้างแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

บนรากฐานของปรัชญาที่ถูกต้อง 

33904	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง		 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Public Administration Research Methodology

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถในการวิจยัท่ีเนน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ ทาง

  รัฐประศาสนศาสตร์

 3.  เพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถในการวจิยัท่ีเนน้การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้าง                        

  รัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยนวัตกรรม และการวิจัยผ่านเครือข่าย 

  สารสนเทศ

 4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 6.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ความสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูงไปใช้ในการทำาวิจัยทาง 

  รัฐประศาสนศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรชัญาของระเบียบวธิแีละกระบวนการวจิยัข้ันสงู การวจิยัประเภทตา่งๆ โดยเนน้การวจิยัพืน้ฐาน 

การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การวิจัยนวัตกรรม การวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การวิจัย 

แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

การออกแบบการวจิยัเชิงคณุภาพ การเลอืกใช้สถติข้ัินสงูเพ่ือการวิจยั การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

วิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์จำาแนกประเภท การวิเคราะห์ 

ปัจจยั การวเิคราะห์ตัวแปรพหุนาม การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ การสงัเคราะห์งานวจิยัเชงิปรมิาณและ

คุณภาพ และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการสร้าง 

บทสรุปของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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33905	 นโยบาย	กลยุทธ์	และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ	 (6	หนว่ยกติ)	

 Policy, Strategy and Innovation of Public Management 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดการนโยบายสาธารณะ

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการภาครัฐ

 3. เพื่อให้สามารถผสมผสานการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการจัดการภาครัฐภายใต้ 

  สถานการณ์ต่างๆ ได้

 4. เพื่อให้สามารถประมวลความรู้ทางการจัดการภาครัฐท่ีได้ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ 

  กรณีศึกษา

 5. เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและสามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

 6. เพื่อให้สามารถบูรณาการจัดการนโยบายสาธารณะ การวางแผนยุทธศาสตร์และ 

  กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 นโยบายศาสตร์ หลักการและเทคนิคของการจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะกับ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ ทิศทางของการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการภาครัฐ  

การวเิคราะห์สถานการณต์า่งๆ ในการวางแผนยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ์โดยใช้เทคนคิสมยัใหม ่การเทียบเคยีง 

การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาการจัดการ การพัฒนาการบริการสาธารณะ โดยศึกษา

จากกรณีศึกษา บทความ หรือวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการจัดการภาครัฐท้ัง 

ภายในและต่างประเทศ การสงัเคราะห์ความรูท้ั้งในและตา่งประเทศเพ่ือช้ีทิศทางของนโยบายสาธารณะ

และการมุ่งไปสู่การคิดเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงในการนำานวัตกรรมไปใช้ในองค์กรภาครัฐ
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33906	 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Public Reform Issues and System and Innovation Design 

 of Public Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้วเิคราะห์และเสนอแนะการปฏริปูการจดัการภาครฐัท่ีตอบสนองตอ่ยทุธศาสตรช์าติ

  ระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนปฏริปูประเทศ และเป้าหมาย 

  สำาคัญ 

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการจัดการภาครัฐที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น 

  ระบบภายใต้แนวคิดและเทคนิคต่างๆ สมัยใหม่

 3. เพือ่ให้สามารถเสนอแนะหัวขอ้นวตักรรมและการจดัการนวัตกรรมภาครฐัในปัจจบัุนและ 

  อนาคตภายใต้ยุคพลิกผัน (Disruptive Age) 

 4. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวจิยัการปฏริปูการจดัการ 

  ภาครัฐ และการออกแบบนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

 5. เพื่อประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการจัดการภาครัฐและการออกแบบ 

  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐที่จะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย

 6. เพือ่ให้สามารถพฒันากรอบแนวคดิและตวัแบบของการวิจยัการปฏริปูการจัดการภาครฐั 

  และการออกแบบนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

 7. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านการปฏิรูปการจัดการภาครัฐและการออกแบบ 

  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ และการชี้นำาสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระแนวคดิของการปฏริปูการจดัการภาครฐัและการจดัการนวตักรรม การบูรณาการ 

แนวคิดและเทคนิคต่างๆ การจัดการต่างๆ เช่น การจัดการคุณภาพโดยรวม การบริหารงานแบบมุ่งผล 

สัมฤทธ์ิ องค์การท่ีมีสมรรถนะสูง องค์การสมัยใหม่ การเทียบเคียง การบริการสาธารณะ การสร้าง 

การมสีว่นรว่ม การบรหิารการปกครอง การสรา้งเครอืข่ายการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน กรณศีกึษา 

ของการจัดการภาครัฐท้ังในและต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการปฏิรูปจัดการภาครัฐและ 

การจัดการนวัตกรรม การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการปฏิรูปจัดการภาครัฐและการจัดการนวัตกรรม 

ลักษณะของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูปจัดการภาครัฐและการจัดการนวัตกรรม หลักการและ

กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและ

ตวัแบบทางการวจิยั การศกึษาแนวทางการวจิยั แผนการวิจัย และการจดัทำาเคา้โครงการวิจยั การปฏริปู

จัดการภาครัฐและการจัดการนวัตกรรม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การชี้นำาสังคม 
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33907	 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

 Seminar in Public Policy Issues and System and Innovation Design of Policy 

 Management 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้วเิคราะห์และสามารถเสนอแนะประเดน็นโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบ 

  และนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของจัดการนโยบายสาธารณะท่ีเช่ือมโยงกัน 

  อย่างเป็นระบบ และสามารถออกแบบระบบและนวัตกรรมการจดัการนโยบายสาธารณะ

 3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องในการทำาวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย 

  สาธารณะ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

 4. เพือ่ประมวลปญัหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ  

  การออกแบบระบบ และนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ ท่ีจะนำาไปใช้ในการ 

  กำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยนโยบายสาธารณะและ 

  การออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

 6. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบและ 

  นวตักรรมการจดัการนโยบายสาธารณะท่ีเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การช้ีนำาและช่วยแกไ้ข 

  ปัญหาสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของนโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะ การศึกษาเกี่ยวกับการ

กำาหนดนโยบาย การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผล 

กระทบของนโยบายสาธารณะ การสรา้งตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารจดัการนโยบายสาธารณะ การ

ออกแบบระบบนวตักรรมการจดัการนโยบายสาธารณะ กรณศีกึษาของการจัดการนโยบายสาธารณะและ

การออกแบบระบบนวตักรรมการจดัการนโยบายสาธารณะท้ังในและตา่งประเทศ ปัญหาและทิศทางของ

การจัดการนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ การ

สงัเคราะห์องคค์วามรูข้องการจดัการนโยบายสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการ

นโยบายสาธารณะ ลกัษณะของประเดน็หัวข้อการวิจยัเรือ่งการจดัการนโยบายสาธารณะและการออกแบบ

ระบบและนวตักรรมการจดัการนโยบายสาธารณะ หลกัการและกระบวนการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาเพ่ือ
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การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทาง

การวจิยั แผนการวจิยั และการจดัทำาเคา้โครงการวจัิยทางการจดัการนโยบายสาธารณะและการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และการชี้นำาสังคม 

33908	 สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการบริหารถิ่น	

 Seminar in Local Administration Issues and System and Innovation Design  

 of Local Administration 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบและ 

  นวัตกรรมกรบริหารท้องถิ่น

 2. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการมองภาพรวมของการบรหิารท้องถิน่ท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างเป็น 

  ระบบ และสามารถออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

 3. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจยัเกีย่วกบัการบรหิาร 

  ท้องถิ่น และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

 4. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหาร 

  ท้องถิน่ การออกแบบระบบ และนวตักรรมการบรหิารท้องถิน่ ท่ีจะนำาไปใช้ในการกำาหนด 

  ประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการบริหารท้องถิ่นและ 

  การออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น

 6. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบระบบและ 

  นวตักรรมการบรหิารท้องถิน่ ท่ีเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การช้ีนำาและช่วยพัฒนาท้องถิน่ 

  ในองค์รวม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของการบริหารท้องถิ่น ปรัชญาและรูปแบบของการบริหารท้องถิ่น การ

ออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น กรณีศึกษาของการบริหารท้องถิ่นและการออกแบบ

ระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาและทิศทางของการบริหารท้องถิ่น

และนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารท้องถิ่น การออกแบบระบบ

และนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น ลักษณะของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการบริหารท้องถิ่นและการ

ออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อ
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การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทาง

การวจิยั แผนการวจิยั และการจดัทำาเคา้โครงการวิจัยทางการบรหิารท้องถิน่และการออกแบบระบบและ

นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และการชี้นำาสังคม 

33909	 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 	

 Seminar in Human Resources Management Issues and System and Innovation  

 Design of Human Resources Management 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้วเิคราะห์และเสนอแนะประเดน็การจัดการทรพัยากรมนษุย์และการออกแบบระบบ 

  และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมองภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเช่ือมโยง 

  กนัอย่างเป็นระบบ และสามารถออกแบบระบบและนวัตกรรมการจดัการทรพัยากรมนษุย์

 3. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจยัเกีย่วกบัการจัดการ 

  ทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 4. เพื่อประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

  ทรัพยากรมนุษย์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถออกแบบระบบและนวัตกรรม 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการจัดการทรัพยากร 

  มนุษย์ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 6. เพือ่ให้สามารถจดัทำาโครงการวจิยัดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย์ และการออกแบบระบบ 

  และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ การชี้นำาและช่วย 

  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของปรัชญา แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีครอบคลุมท้ังการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ การออกแบบระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและองค์การ กรณีศึกษาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบ

ระบบการจดัการทรพัยากรมนษุยท้ั์งในและตา่งประเทศ ปัญหาและทิศทางของการจดัการทรพัยากรมนษุย์

และการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ และการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่อง 
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การจดัการทรพัยากรมนษุย์ และการออกแบบระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย์ หลกัการและกระบวนการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบ 

ทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย และการจัดทำาเค้าโครงการวิจัยทางการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และ

การชี้นำาสังคม

33910	 สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

 Seminar in Information Technology Management Issues and System and  

 Innovation Design of InformationTechnology Management in the Digital Age 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้วเิคราะห์และเสนอแนะประเดน็การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

 2. เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการมองภาพรวมของการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเชือ่มโยง 

  กนัอยา่งเป็นระบบ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ในยุคดิจิทัล

 3. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจยัเกีย่วกบัการจัดการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี 

  สารสนเทศในยุคดิจิทัล

 4. เพื่อประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี 

  สารสนเทศในยุคดิจิทัล ที่จะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการจัดการเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

  ยุคดิจิทัล

 6. เพือ่ให้สามารถจดัทำาโครงการวจิยัดา้นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลท่ีเน้นการสร้าง 

  องค์ความรู้ การชี้นำาและช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศและหน่วยงาน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของการพฒันาแนวคดิและเทคโนโลยีของดจิทัิล การออกแบบระบบการจดัการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การภาครัฐ การออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดิจิทัลท่ีมีการพลิกผันอย่างรวดเร็ว กรณีศึกษาของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการออกแบบระบบและนวตักรรมการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในยุคดจิทัิลท้ังในและตา่งประเทศ 

ปัญหาและทิศทางของการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ลักษณะของประเด็นหัวข้อ

การวจิยัเรือ่งการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคดิจิทัล หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทางการวิจัย การศึกษาแนวทางการวิจัย แผนการวิจัย 

และการจดัทำาเคา้โครงการวจิยัทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบและนวัตกรรม

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และการชี้นำาสังคม

33911	 สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ	

 Seminar in Public Finance Administration Issues and System and Innovation  

 Design of Public Finance Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

 2. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการมองภาพรวมของการบรหิารงานคลงัสาธารณะท่ีเช่ือมโยงกนั 

  อย่างเป็นระบบ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

 3. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจัยเกีย่วกบัการบรหิาร 

  งานคลังสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

 4. เพื่อประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงาน 

  คลังสาธารณะ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ  

  ที่จะนำาไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการบริหารงานคลัง 

  สาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ
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 6. เพ่ือให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ การชี้นำา  

  และช่วยพัฒนาการบริหารงานคลังประเทศและหน่วยงาน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับการบรหิารงานคลงัสาธารณะ สถาบันและระบบการ

คลังสาธารณะ เป้าหมายของการคลังสาธารณะ นโยบายการคลังสาธารณะ การกำาหนดมาตรการด้าน

การคลงัท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณเ์ศรษฐกจิท้ังในและตา่งประเทศ การออกแบบระบบการคลงัสาธารณะ

ภาครัฐ การออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ กรณีศึกษาของการบริหารงาน 

คลังสาธารณะและการออกแบบระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ 

ปัญหาและทิศทางของการบริหารงานคลังสาธารณะการสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารงานคลัง

สาธารณะ ลกัษณะของประเดน็หัวข้อการวจิยัเรือ่งการบรหิารงานคลงัสาธารณะหลกัการและกระบวนการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมการพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทาง 

การวจิยั การศกึษาแนวทางการวจิยั แผนการวจิยั และการจดัทำาเคา้โครงการวิจยัทางการบรหิารงานคลงั 

สาธารณะและการออกแบบระบบและนวตักรรมการบรหิารงานคลงัสาธารณะ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้

และการชี้นำาประเทศและหน่วยงาน

33912	 สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบระบบ	 (6	หน่วยกิต)

	 และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

 Seminar in Public and Private Management Issues and System and Innovation  

 Design of Public and private Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชน และการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

 2. เพื่อให้มีความรู้กี่ยวกับการมองภาพรวมของการจัดการภาครัฐและเอกชน ท่ีเชื่อมโยง 

  กันอย่างเป็นระบบ และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

 3. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เน้ือหาสาระท่ีเกีย่วข้องในการทำาวิจัยเกีย่วกบัการจัดการ 

  ภาครัฐและเอกชน และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

 4. เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการเกีย่วกบัการจัดการภาครฐั 

  และเอกชน และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ที่จะนำา 

  ไปใช้ในการกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยขั้นสูง
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 5. เพื่อให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยของการจัดการภาครัฐและ 

  เอกชน และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

 6. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน และการออกแบบ 

  ระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้ การช้ีนำา  

  และช่วยพัฒนาเครือข่ายการจัดการภาครัฐและเอกชน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระของแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการภาครฐัและการจดัการภาคเอกชน เป้าหมายของ

การจดัการภาครฐัและการจดัการภาคเอกชน ความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างการจัดการภาครฐั

และการจดัการภาคเอกชน การบรหิารปกครองท่ีเนน้การสรา้งเครอืข่ายการจดัการภาครฐัและการจัดการ

ภาคเอกชนเพ่ือการพัฒาประเทศ เทคนคิและเครือ่งมอืตา่งๆ ของการจัดการภาครฐัและการจัดการภาค 

เอกชน การออกแบบระบบและนวตักรรมการจดัการภาครฐัและเอกชน กรณศีกึษาของการจัดการภาครฐั 

และเอกชน และการออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

ปัญหาและทิศทางของการจดัการภาครฐัและเอกชน การสงัเคราะห์องค์ความรูข้องการจดัการภาครฐัและ

เอกชน ลกัษณะของประเดน็หัวขอ้การวจิยัเรือ่งการจดัการภาครฐัและเอกชน หลกัการและกระบวนการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบทาง 

การวจิยั การศกึษาแนวทางการวจิยั แผนการวจิยั และการจดัทำาเคา้โครงการวจิยัทางการจดัการภาครฐัและ

เอกชน และการออกแบบระบบและนวตักรรมการจดัการภาครฐัและเอกชน โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้

และการชี้นำาประเทศและหน่วยงาน

33997/		 ดุษฎีนิพนธ์	(รัฐประศาสนศาสตร์)	(แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

33998	 Dissertation	(Public	Administration)
	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้สามารถจัดทำาแนวคิดโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2.  เพ่ือให้สามารถออกแบบการวิจัยนวัตกรรมและดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บ 

  รวบรวมข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 3.  เพือ่ให้สามารถดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัสำาหรบัดษุฎนีพินธ์ได้

 4.  เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาและวางแผนการวจิยันวตักรรม การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรม 

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกำาหนด

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ

ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำารายงานแนวคิดและโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้าง

เครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

การเขียนเรียบเรยีง และนำาเสนอรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ ์ตลอดจนการเผยแพรผ่ลงานดษุฎนีพินธ์

33999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์											(6	หน่วยกิต)	

       Doctoral Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพือ่พัฒนาทักษะความเป็นผูน้ำา และความสามารถในการสรา้งวิสยัทัศน ์การคดินวตักรรม  

  การจัดการนวัตกรรม และการทำาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

 2. เพื่อพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนตามหลักวิชาการ

 3. เพือ่พฒันาทักษะการบูรณาการทฤษฎแีละความรูท้างวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และ 

  การเป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

 4. เพื่อเสริมประสบการณ์ของการจัดการภาครัฐในระดับสากล

 5. เพื่อเสริมสร้างการมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางาน

 6. เพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสรา้งวิสยัทัศนข์องนกัศึกษา การพฒันาความคดิเชิงระบบ ความคดิเชิงกลยุทธ ์ความคดิ

เชิงนวตักรรม ความคดิในการบรหิารการเปลีย่นแปลง การทำาแผนการบรหิารการเปลีย่นแปลง การพฒันา

ทักษะการบูรณาการความรูใ้นวชิาชีพ การพฒันาบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และสรา้งวิสยัทัศนท่ี์ดตีอ่วิชาชีพ 

การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพนัธ ์และการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของการเปน็

ผู้นำาของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ และการศึกษาดูงานต้นแบบของการบริหารจัดการภาครัฐ 

ในและ/หรือต่างประเทศ
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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 แบบจำาลองการวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจซ้ือ

และนำารูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการจัดการการตลาด 

 แนวคดิการสือ่สารการตลาดแบบจำาลองของการตดิต่อสือ่สารการตลาด เคร่ืองมือ การสือ่สารการตลาด

การกำาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด งบประมาณการสื่อสารการตลาด การประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการสื่อสารการตลาด และจรรยาบรรณของการสื่อสารการตลาดของนักการตลาด 

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 การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพ่ือการวิจยัสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจยั 

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 และวิธีท่ีได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ ในหลักสูตรไปใช้ 

  ในการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางการบริหาร ในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นสำาคัญต่อ 

  การบริหารธุรกิจ หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นกรณีพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า โดยกระบวนการ 

การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การเขียนตำาราหรอืหนงัสอืทางวิชาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบการวิจัยหรอื 

การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและวิธีการที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการเขียนและนำาเสนอรายงานการศึกษา 

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  

แนวคดิและนวตักรรมทางการจดัการ การวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นการจดัการ ครอบคลมุหนา้ท่ีทางธรุกจิ 

ท้ังหมด และแนวทางแกปั้ญหา การใช้กรณศึีกษา ผลการวิจยั หรอืวิธกีารอ่ืน เพ่ือนำาความรูค้วามเข้าใจ

ในหลักการจัดการมาประยุกต์ใช้

32728	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Seminar in Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อประยุกต์ใช้องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญทางหลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของความรับผิดชอบของนักบริหารธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม

 3.  เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาในการจดัการทรพัยากรมนษุย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

การวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย์ รวมท้ังแนวทางการแกปั้ญหา การใช้กรณศีกึษา 

หรือวิธีการอื่น เพื่อนำาความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้

32732	 วิทยานิพนธ์	(บริหารธุรกิจ)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Business	Administration)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
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 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ท้ัง 

การวิจยัเชิงปรมิาณ และเชิงคณุภาพ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การนำาเสนอข้อมลูวทิยานพินธ ์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

การประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎแีละวธิีการที่ไดศ้ึกษามา รวมทัง้การเขยีนและนำาเสนอรายงานผลการศกึษา

32734	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ											 (6	หน่วยกิต) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพือ่พฒันาบุคลกิภาพให้เหมาะสมและมีทัศนคตท่ีิดตีอ่การประกอบวชิาชีพทางการจดัการ

 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. สามารถประยกุตก์ารจดัการการดำาเนินงานในการจดัการองคก์ารภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม 

  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 

มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการนำา

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

 แนวคิดและเป้าหมายทางการเงนิ หนา้ท่ีในการจัดการการเงนิ ความรบัผดิชอบของธรุกจิ ตอ่

ผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างมูลค่าธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์

ทางการเงนิ การประเมินมูลคา่ความเสีย่งและผลตอบแทน การจดัการสนิทรพัยห์มุนเวียนและสนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล การจดัหาเงนิทุน การรวม

กจิการ การปรบัปรงุและเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎทีางการเงนิ

 การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกของธรุกจิ การกำาหนดวิสยัทัศน ์พันธกจิ 

นโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจและระดับหน้าท่ี 

การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ของธุรกิจ 

32738	 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management and Managerial Accounting

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ในหลักการและกระบวนการการจัดการการตลาด

 2. นำาแนวคิดของการจัดการการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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 3. มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุน วิธีการในการรวบรวมต้นทุน และการวิเคราะห์ต้นทุน

 4. สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมการ 

  ปฏิบัติงาน

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดและกระบวนการการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การตลาดเป้าหมาย การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ 

การตลาด การวางแผนปฏบัิตกิารตลาด การประเมนิผลและการควบคมุการตลาด การเขียนแผนการตลาด 

และนำาเสนอแผนการตลาด

 การประมวลและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการคำานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

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. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างตราและการจัดการตราเพื่อสร้างความได้เปรียบทาง 

  การแข่งขัน

 3. สามารถวเิคราะห์โครงสรา้ง องคป์ระกอบ การออกแบบโปรแกรม และสือ่สารการตลาด 

  และการวัดมูลค่าตรา

 4. สามารถวิเคราะห์การจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา จนถึงปลายน้ำา

 5. สามารถสร้างตัวแบบซัพพลายเชนให้เหมาะกับช่องทางการจัดจำาหน่าย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัตรา และมูลคา่ตรา โครงสร้างเพือ่นำาไปสูก่ารเกดิมูลคา่ตรา การเลอืกองคป์ระกอบ

ในการสร้างมูลค่าตรา การออกแบบโปรแกรมการสร้างมูลค่าตรา การบูรณาการสื่อสารการตลาด 

ในการสร้างมูลค่าตรา องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการยกระดับมูลค่าตรา กระบวนการวัดมูลค่าตรา 

กลยุทธ์การสร้างตรา ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายการใช้ช่ือตราและการจัดการตรา เพื่อสร้างความ 

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 และตัดสินใจเพื่อสร้างความได้เปรียบ 

  ทางการแข่งขัน

 3. เข้าใจความสำาคัญของการวางแผนภาษีอากรในการประกอบธุรกิจ

 4. วางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดสมัยใหม่ของการจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยจัดการ

ต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของการจัดการต้นทุนในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพือ่ประโยชน์ในการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจเชิงกลยุทธเ์พ่ือมุง่สูอ่งคก์าร

แห่งความเป็นเลิศและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภาษีอากรกับการประกอบธุรกิจ ซ่ึงคำานึงถึงผลกระทบของ

กฎหมายภาษีอากรท่ีมีต่อนโยบายทางธุรกิจท่ีกำาหนด เพื่อช่วยให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร โดยเน้นภาษีอากรที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร

32741	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Economics and Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยุกต์ในการตดัสนิใจและกำาหนด 

  นโยบายธุรกิจ

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์



81

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา		

 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับกำาไร การวิเคราะห์และ 

การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน  

การกำาหนดราคา การวเิคราะห์การลงทุน การตดัสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ตลอดจน 

การศกึษาและการวเิคราะห์เกีย่วกบักลไกของระบบเศรษฐกจิ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ 

เงินฝืด รวมทั้งนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ

 การจดัการทรพัยากรมนษุย์ ตัง้แตก่ารวางแผน การสรรหา การคดัเลอืก การพฒันา การจดัการ 

ผลการปฏบัิตงิาน การบรหิารคา่ตอบแทน การบรหิารแรงงานสมัพนัธ ์การวจิยัและสารสนเทศดา้นการจดัการ 

ทรัพยากรมนุษย์

32742	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	และการจัดการการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Accounting and Financial Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

  เพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำาเนินงาน

  2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน และสามารถประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินใน 

  การจัดการธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนเพ่ือการคำานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

และกำาไร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำาไร ต้นทุนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจและควบคุม 

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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32744	 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Managerial Finance and Security Analysis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ในเชิงลึกและสามารถวิเคราะห์ทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงิน

 2. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหรือตัวแบบทางการจัดการการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ 

  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทางการเงินของกิจการ

 3. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 4. สร้างทักษะในการวิเคราะห์หลักทรัพย์อันจะนำาไปสู่การประกอบวิชาชีพ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์แนวคิดและสาระสำาคัญของทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงินในเชิงลึก 

การประยุกต์ใชท้ฤษฎแีละตวัแบบในการจดัการการเงนิให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์

ตา่งๆ โดยมุง่เนน้ประเด็นทางการเงนิเกีย่วกบันโยบายทางการเงนิ การประเมินมลูคา่หลกัการโครงสรา้ง

เงินทุนและการตัดสินใจลงทุนซ่ึงรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหนี้สินและการจัดการสภาพคล่อง นโยบาย

เงินปันผลและการซ้ือหุ้นกลับคืน เครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินทุน การควบรวมกิจการและ 

การปรับโครงสร้างทางการเงิน

 ทฤษฎี ตัวแบบ และวิธีการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แนวคิดการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน ตัวแบบการกำาหนดราคาสินทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดย

ใช้ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคการวิเคราะห์และลงทุนในหลักทรัพย์ภาคปฏิบัติ กลยุทธ์การจัดการ 

กลุ่มหลักทรัพย์ การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์จำาลองโดยใช้

โปรแกรมสำาเรจ็รปู การประเมินผลการลงทุนในหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์ การประยกุต์ใช้ผลงานวจิยั 

บทความวิจัย และแนวทางสมัยใหม่ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์

32745	 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ	 (6	หน่วยกิต)

 Entrepreneurship in Hospitality Business

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและภาวะผู้นำา

 2. มคีวามรูแ้ละสามารถประยุกต์การวางแผนธรุกจิและการจัดการการลงทุนและการพัฒนา 

  ระบบการบริการที่มีคุณภาพ

 3. มีความรู้และสามารถประยุกต์จัดการทรัพยากรมนุษย์และการตลาดดิจิทัล

 4. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการรายได้ การจัดการซัพพลายเชน และการขยายธุรกิจ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะผูน้ำา หลกัการดำาเนนิธรุกจิการบรกิาร การวางแผนธรุกจิ 

และการจดัการการลงทุน การพัฒนาระบบการบรกิารท่ีมคีณุภาพ การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การพยากรณ์

อุปสงค์ และการตลาดดิจิทัล การจัดการรายได้ การจัดการซัพพลายเชน และการขยายธุรกิจ

32746	 นวัตกรรมการบริการ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Service Innovation

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและนวัตกรรม

 2. สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมในธรุกจิการบรกิาร การจดัการและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิารและนวัตกรรม นวัตกรรมในธรุกจิการบรกิาร การจัดการ

และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

32747	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด	 (6	หนว่ยกติ)	

	 การเงินและการบัญชี	และการบริการ	

 Graduate Professional Experience in Marketing, Financial and Accounting, 

 and Hospitality

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1. สามารถเสรมิความรูแ้ละประสบการณท์างการตลาด การเงนิและการบัญชี และการบรกิาร 

  เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการศึกษาทางไกล

 2. มีการพฒันาบุคลกิภาพให้เหมาะสมและมีทัศนคตท่ีิดตีอ่การประกอบวชิาชพีทางการตลาด 

  การเงินและการบัญชี และการบริการ

 3. สามารถสง่เสรมิและพฒันาภาวะผูน้ำาในวิชาชีพทางการตลาด การเงนิและการบัญชี และ 

  การบริการ

 4. มีการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. สามารถเพิม่ทักษะการแกไ้ขปัญหาในวิชาชีพการตลาด การเงนิและการบัญชี และบรกิาร 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. สามารถเพิ่มพูนคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีผลต่อ 

  นักศึกษาโดยตรง
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ทฤษฎ ีปรชัญา แนวคิดทางการตลาดการเงนิและการบัญชี และการบรกิาร โดย 

ใช้กรณีศกึษาการพฒันาตนเอง บุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และมีทัศนคตท่ีิดตีอ่วิชาชพี สง่เสรมิและพัฒนา 

ภาวะผู้นำาวิชาชีพสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบอาชีพท่ีรับผิดชอบต่อ

สังคม

32748	 การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน		 (6	หน่วยกิต)	

 Business Research and Operations Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการวิจัยธุรกิจ

 2. เพือ่ให้มีความรู้และสามารถใชป้ระโยชน์ในการสรา้งระบบการดำาเนนิงานทำาในเชงิคณุภาพ 

  และเชิงปริมาณสำาหรับองค์การธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิวิีจยัธรุกจิ วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินมุาน การประมาณคา่ 

การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพนัธ ์การพยากรณแ์ละวิธกีารทางสถติท่ีินำามาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อการวิจัย

 แนวคดิเกีย่วกบัการดำาเนนิงานในองคก์าร การสรา้งระบบการดำาเนนิงาน และการกำากบัระบบ

การดำาเนนิงานท้ังในเชิงคณุภาพและปรมิาณ กระบวนการดำาเนนิงานตัง้แตก่ารออกแบบผลติภณัฑแ์ละ

บริการการวางแผนกระบวนการผลิต ระบบการผลิตแบบลีน การเลือกทำาเลทีต่ั้ง การวางผังโรงงานและ

สถานประกอบการ การวางแผนกำาลงัการซ้ือ การจดัการคณุภาพ การจดัการห่วงโซ่อปุทาน การจดัการ

วสัดแุละการวางแผนทรพัยากร ระบบการบำารงุรกัษา และเทคโนโลยีท่ีเกีย่วกบัการจดัการการดำาเนนิงาน

สมัยใหม่

32749	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)	

 Change Management and Management Innovation

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและกระบวนการจดัการการเปลีย่นแปลงสำาหรบัองคก์าร 

  ธุรกิจ

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการจัดการ นวัตกรรมและนวัตกรรมทาง 

  การจัดการที่เหมาะสมสำาหรับองค์การธุรกิจ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา		

 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการเปลีย่นแปลง กระบวนการการเปลีย่นแปลง ตัง้แตก่ารวางแผน

การดำาเนินงานและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญขององค์การธุรกิจ

 แนวคิดเกีย่วกบันวตักรรม รปูแบบและประเภทของนวัตกรรมการจดัการ กระบวนการจดัการ

นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การควบคุมและดำารงรักษา

นวัตกรรม

32750	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

	 เพื่อความยั่งยืน

 Human Resource Management in a Digital Era and Human Resource Development  

 for Sustainability

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดลอ้มในยุคดจิทัิล การวางแผนทรพัยากรมนษุย ์การสรรหาและคดัเลอืก การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 แนวคดิการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพ่ือความยัง่ยืน การทำาธรุกจิตามฐานความคดิของความ

ย่ังยืน กลยุทธก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพือ่ความย่ังยนื การพัฒนาสมรรถนะและการจัดการทุนมนษุย์ 

การจัดการความรู้และองค์การการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32751	 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ	 (6	หนว่ยกติ)	

 Seminar in Tourism and Air Transportation Management

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อประยุกต์ใช้องค์ประกอบและปัจจัยสำาคัญทางหลักการจัดการการท่องเท่ียวและ 

  การขนส่งทางอากาศ

 2. เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวและการขนส่ง 

  ทางอากาศ

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการการท่องเท่ียวและ 

  การขนส่งทางอากาศ
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องคป์ระกอบและปัจจยัสำาคญัท่ีมีอิทธพิลตอ่การจัดการการท่องเท่ียวและการขนสง่ทางอากาศ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ การวิเคราะห์ปัญหาด้าน 

การจัดการการท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศและแนวทางแก้ปญัหา การใชก้รณีศึกษา ผลการวิจัย 

หรือวิธีการอ่ืน เพ่ือนำาความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการการท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ 

มาประยุกต์ใช้

32752	 ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ	 (6	หน่วยกิต)

	 ในศตวรรษที่	21

 Tourism and Air Transportation Systems and Management in the 21st Century 

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21

 2. เพื่อให้สามารถบูรณาการการจัดการการท่องเที่ยวกับการขนส่งทางอากาศ

 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบการท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21 นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิในอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว การวางแผนและการพัฒนาการท่องเท่ียวและเมืองจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว 

การจัดการการตลาด การท่องเท่ียวเชิงกลยุทธ์ การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเท่ียว 

การจดัการคุณภาพทางการท่องเท่ียว การจดัการความเสีย่งทางการท่องเท่ียว การจัดการการท่องเท่ียว

เชิงกลยุทธ์ 

 ระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในศตวรรษที่ 21 นิรภัยและความปลอดภัยทาง 

การขนส่งทางอากาศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการขนส่งทางอากาศ การจัดการการตลาดการขนส่ง

ทางอากาศ การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ การจัดการท่าอากาศยาน กลยุทธ์การจัดการการขนส่ง 

ทางอากาศ
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33711	 แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์พฒันาการ 

  ของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและ 

  ของไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐ

 2. เพื่อให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมิน และสรุปเกี่ยวกับ 

  แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์รวมท้ังนำามาประยกุต ์

  ใช้ในการบริหารภาครัฐหรือการบริหารท่ัวไปในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

  ปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อคาดการณ์ หรือทำานายแนวโน้ม 

  และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตหรือริเริ่มและเสนอแนะแนวคิด ทฤษฎี  

  หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวทางการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการแนวคิด 

ทฤษฎี หลักการ เทคนิคต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทย การวิเคราะห์ 

การสัังเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการประเมินเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การคาดการณ์หรือทำานายแนวโน้มและทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ใน 

อนาคต การริเริ่มเสนอแนะแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ และ 

การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐของไทย 

ทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ

33713	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์		 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodology in Public Administration 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

  1.  มีองค์ความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  2. มีองคค์วามรูด้า้นการออกแบบการวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร์โดยนำาวิธวิีจยัเชิงปรมิาณ  

  วิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีวิจัยเชิงผสมวิธีมาประยุกต์ใช้ 

  3. มีสมรรถนะในการคิดค้นคว้า เขียน และนำาเสนองานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

  4. มีจริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 Human Capital Management in Digital Era

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับ 

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง 

   กลยุทธ์ บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังรายละเอียดในกระบวน 

   การบรหิารทรพัยากรมนษุยข์องตา่งประเทศและของไทยในยคุดจิทัิลซ่ึงองคก์ารมีการนำา 

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของประชาชนสะดวกสบาย 

   ยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ ในชีวิตประจำาวัน

 2. เพ่ือให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์ และพัฒนากิจกรรม  

  กระบวนการ วิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ที่เหมาะสม 

  และสอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งสถานการณ์บริหารงานภาครัฐของไทยในยุคดิจิทัล

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย และประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด เทคนิค  

  หรอืวธิกีารใหม่ๆ เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และกรณศีกึษา 

  การจัดการทุนมนุษย์ ทั้งในต่างประเทศและของไทย 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุย์และการจดัการทุนมนษุย์ท้ังในระดบัมหภาคและจลุภาค ในยุคดจิทัิล 

ซ่ึงองค์การมีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือช่วยให้ชีวิตของประชาชน

สะดวกสบายยิ่งข้ึนและสนองความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ ในชีวิตประจำาวัน ตลอดจน 

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ ์บทบาทใหมข่องการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ การศกึษาวิเคราะห์ 

  	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการและกระบวนการวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์การสบืคน้ฐานทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ความเป็นศาสตรข์องรฐัประศาสนศาสตร ์การคน้หาความจรงิ แนวทางการศกึษา 

วจัิยทางรฐัประศาสนศาสตรแ์บบพหุกระบวนทัศน ์ประกอบดว้ยการจัดการนยิม การเมอืง การยุตธิรรม 

จรยิธรรม ประวตัศิาสตร ์และบูรณาการ การออกแบบการวิจยั คำาถามการวจิยั ปัญหาการวจิยั การทบทวน

วรรณกรรมที่ตรงประเด็น การใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพหรือเชิงผสมวิธีที่เหมาะสม การวัดผล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลการวเิคราะห์แปลผลขอ้มูล การรายงานผล การนำาเสนอผลการวจิยั 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ กรณีศึกษาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นเลิศ

33715	 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล    (6	หนว่ยกติ)
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สังเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์ใช้และพัฒนากิจกรรม กระบวนการ วิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนโดยนำากรณีศึกษาการจัดการทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัลท้ังในต่างประเทศ

และของไทยมาประกอบในการเรียนด้วย

33718	 การบริหารท้องถิ่น	 	 (6	หน่วยกิต)

 Local Administration

	 วัตถุประสงค์

  1. เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ระบบ เทคนคิ กระบวนการ  

  และพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นของต่างประเทศและของไทยท่ีเหมาะสมและ 

  สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์การบริหารงานภาครัฐของไทย

  2. เพื่อให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป และประยุกต์ใช้แนวคิด  

  ทฤษฎี หลักการ ระบบ เทคนิค และกระบวนการบริหารท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ  

  ท้องถิ่นเมืองและชนบท เมืองอัจฉริยะ ธรรมาภิบาลท้องถิ่นและนวัตกรรมท้องถิ่น

  3. เพ่ือให้สามารถศกึษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ สรปุ เปรยีบเทียบ และคาดการณห์รอืพยากรณ ์

  เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางในการบริหารท้องถิ่นในอนาคต

   คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหาร 

ท้องถิ่นท้ังการบริหารท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ การบริหารท้องถิ่นเมืองและชนบท การพัฒนา 

เมืองอัจฉริยะโดยกระบวนการบริหารท้องถิ่น การกำาหนดนโยบาบและแผน การจัดองค์การ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลัง และการควบคุมตรวจสอบการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น

ตามหลกัการบรหิารปกครอง การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เปรยีบเทียบ สรปุ และประยกุต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการ เทคนิค และนวัตกรรมท้องถิ่น

33719		 การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)	

 Modern Economic and Public Finance Administration

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพือ่ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารเศรษฐกจิสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกจิประเภท 

   ต่างๆ รวมทั้งบทบาทของภาครัฐต่อการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในยุคพลิกผัน

 2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการ 

   บรหิารงานคลงัสาธารณะ ตลอดจนสามารถนำาความรูใ้นการเลอืกใช้นโยบายและเครือ่งมอื 

   ทางการคลังสาธารณะท่ีเหมาะสมมาแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลัง 

   สาธารณะได้
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 3.  สามารถอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี  

   หลักการ เทคนิค และกระบวนการบริหารงานคลังสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบและวิธีการ 

   บริหารงานคลังสาธารณะท่ีสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน 

   ปัจจุบันและอนาคตได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหารเศรษฐกิจ ประเภทของระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของ

ภาครฐัตอ่การบรหิารเศรษฐกจิสมัยใหม่ ตลดจนแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ นโยบาย และกระบวนการบรหิาร

งานคลังสาธารณะ การบริหารรายได้ และการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ 

การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เปรยีบเทียบ และประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ นโยบาย และกระบวนการ

การบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารรายได้และการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล และการบริหาร 

หนี้สาธารณะ และการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและกระบวนการบริหารงานคลังสาธารณะท่ีมี 

ต่อระบบเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ

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 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ ท้ังการ

วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอ

และสอบปกป้องวิทยานพินธ ์การเขียนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบูรณ ์การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ

การเผยแพร่
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33722	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(รัฐประศาสนศาสตร์)	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Independent	Study	(Public	Administration)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มคีวามรู ้และความเข้าใจ รวมท้ังสามารถศกึษาค้นควา้ หรอืทำาวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์

ในหัวข้อที่สนใจได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการศกึษาค้นคว้าหรอืวิจยัดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์การเขียนโครงรา่ง 

ของโครงการท่ีจะศึกษาค้นคว้า การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวม การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

33723	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์								(6	หน่วยกิต) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประมวลทฤษฎีและวิชาความรู้ภาคทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

 2. เพื่อนำาทฤษฎีและวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย

 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม จิตสำานึก จริยธรรม และจรรยาบรรณใน 

  การประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประมวลและนำาทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรฐัประศาสนศาสตรม์าประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะกบั

สงัคมและเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม โดยใช้กรณศึีกษา รวมท้ังการสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาการสรา้ง 

มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่ดีต่อวิชาชีพ จิตสำานึก จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

33724	 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Public Policy and Strategic Management for Sustainable Development  

	 วัตถุประสงค์

  1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ ตัวแบบ และทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย 

  สาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

  2. เพื่อให้มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบนโยบาย 

  สาธารณะ และความสามารถในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

  และการบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีจริยธรรม



92

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  3. เพือ่ให้สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายสาธารณะและการบรหิาร 

  ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ตัวแบบ ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การออแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์

นโยบายสาธารณะ การกำาหนดนโยบายสาธารณะ การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผล 

นโยบายสาธารณะ แนวคิด หลักการ ตัวแบบการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

การวางแผนยุทธศาสตร์ การนำาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และกรณี

ศึกษานโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

33726	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation and Digital Technology for Public Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบับรบิทการบรหิารภาครฐัท่ีจำาเป็นตอ้งมีการพัฒนานวตักรรม  

  และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีขีดสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และ 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อน 

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนต่อการพัฒนา 

  ประเทศ

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐ 

  ท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบริหารภาครัฐภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและ 

การเมืองท้ังในและต่างประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ นวัตกรรมการส่งมอบบริการสาธารณะ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

ดิจิทัล นวัตกรรมด้านกระบวนการ และการบริหารองค์การ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนต่อเป้าหมายของ 

ประเทศในการสรา้งมูลคา่เพิม่ ความม่ันคง ความม่ังคัง่ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง ตลอดจนการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
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33727	 การจัดการภาครัฐ	ภาคเอกชนและประชาสังคม	 (6	หน่วยกิต)

 Public, Private and Citizenship Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการบริหารและการ 

  จัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

 2. เพือ่ให้มีความคดิเชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ดว้ยความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ในการออกแบบ 

  การบริหารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สำาหรับแก้ปัญหาอย่าง 

  มีจริยธรรม

 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการบริหารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศในยุคต่างๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ  

และสงัคมท่ีมีเกีย่วข้องกบัการบรหิารและการจดัการภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคม ตลอดจนการนำา

ไปใช้ในการกำาหนดปฏิบัติ และประเมินแนวนโยบาย การบริหาร และการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสังคม โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากต่างประเทศเพ่ือนำามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่ยั่งยืน

33728	 สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Statistice for Public Administration Research

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสถิติสำาหรับกระบวนการ 

   วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 2.  เพื่อให้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคณิตศาสตร์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ใน 

   การนำาแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทางสถติมิาออกแบบการวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร์

 3.  เพื่อให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติสำาหรับการอภิปรายผลและ 

   การนำาเสนอผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิทางสถติสิำาหรบักระบวนการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์หลกัการพ้ืนฐานในการวิจัย 

สถิติท่ีจำาเป็นในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวางแผนการเลือกใช้สถิติในการวิจัย การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การอภิปรายผลข้อมูลทางสถิติ 

และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการในการเขียนรายงานผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

33732	 การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต	 	 (6	หน่วยกิต)

 Public Management in Dynamic Sociey

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ และความเป็นมา ความพลวัตในการบริหารภาครัฐ

 2. เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบการจัดการภาครัฐ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 3.  เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการ การออกแบบ การจัดการภาครัฐท่ีเหมาะสมกับสังคมพลวัต 

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการภาครฐันบัตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบัุน

ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคต วเิคราะห์สงัเคราะห์รปูแบบการจดัการภาครฐัในตา่งประเทศ เพือ่นำามาปรบัใช้

ในบรบิทการจดัการภาครฐัของประเทศไทย ศึกษาเทคนคิวิธกีารเกีย่วกบัการบรหิารภาครฐัในรปูแบบตา่งๆ  

เพือ่ใช้ในการออกแบบการบรหิารภาครฐัท่ีมีประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสามารถนำากรณศีกึษา 

รูปแบบการจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในลักษณะภาคีเครือข่ายของต่างประเทศ 

มาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม
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                         		รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก  

การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด Analysis and Advanced Theory in Marketing,  32906

 การเงินและการบัญชี และการบริการ  Finance and Accounting, and Hospitality 

การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและ Research and Theory in Marketing, Finance  32905 

 การบัญชีและการบริการ  and Accounting, and Hospitality 

ดุษฎีนิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ) Dissertation (Business and Hospitality  32998

    Management) 

ดุษฎีนิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) Dissertation (Public Administration) 33997/33998

นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ Policy, Strategy and Innovation of Public  33905

    Management  

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ Philosophy, Concepts and Theories of  33903

    Public Administration 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง   Advanced Public Administration Research  33904 

    Methodology 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ Advanced Business Research Methodology  32902

    and Econometrics 

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต Doctoral Professional Experience in Public  33999

 รัฐประศาสนศาสตร์  Administration 

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต Doctoral Professional Experience in Business 32999

 การจัดการธุรกิจและการบริการ  and Hospitality Management 

สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ Seminar in Human Resources Management 33909

 การออกแบบระบบและนวัตกรรม  Issues and System and Innovation

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   Design of Human Resources Management 

สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยี Seminar in Information Technology  33910

  สารสนเทศและการออกแบบระบบ  Management Issues and System and   

 และนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี   Innovation Design of Information

  สารสนเทศในยุคดิจิทัล  Technology Management in the 

    Digital Age

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)
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สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชน Seminar in Public and Private Management 33912

 และการออกแบบระบบและนวัตกรรม  Issues and System and Innovation

 การจัดการภาครัฐและเอกชน  Design of Public and private

   Management 

สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะ Seminar in Public Finance Administration 33911 

 และการออกแบบระบบและนวัตกรรม  Issues and System and Innovation

 การบริหารงานคลังสาธารณะ   Design of Public Finance Administration 

สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถิ่นและ Seminar in Local Administration Issues 33908

 การออกแบบระบบและนวัตกรรม  and System and Innovation Design of 

 การบริหารถิ่น  Local Administration 

สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบ Seminar in Public Reform Issues and 33906

 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  System and vnnovation Design of 

   Public Management 

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงิน Seminar on Research Issues Related  32908

 และการบัญชี  to Finance and Accounting 

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด Seminar on Research Issues Related  32907

   to Marketing 

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ Seminar on Research Issues Related  32909

   to Hospitality 

สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและ Seminar in Public Policy Issues and System 33907

 การออกแบบระบบและนวัตกรรม  and Innovation Design of Policy

 การจัดการนโยบายสาธารณะ   Management

สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ Seminar in Advanced Qualitative Public 33902 

 เชิงคุณภาพขั้นสูง  Administration Research 

สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ Seminar in Advanced Quantitative Public 33901 

 เชิงปริมาณขั้นสูง   Administration Research

 
ระดับปริญญาโท  

การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์ Advanced Managerial Finance and  32744

 หลักทรัพย์  Security Analysis 

การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์     Financial Management and Strategic  32737

   Management 
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การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Marketing and Strategic Management 32726

การจัดการการตลาดและการบัญชี Marketing Management and Managerial  32738

 เพื่อการจัดการ  Accounting 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม Change Management and Management  32749

 การจัดการ   Innovation 

การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน  Strategic Cost Management and  32740

 ภาษีอากร  Tax Planning 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและ  Human Resource Management in a 32750   

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   Digital Era and Human Resource

 เพื่อความยั่งยืน  Development for Sustainability

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ  Human Resource Management and 32735

 การจัดการการดำาเนินงาน   Operations Management 

การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล Human Capital Management in Digital Era 33715

การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ  Modern Economic and Public Finance  33719

    Administration 

การบริหารท้องถิ่น Local Administration  33718

การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต Public Management in Dynamic Society 33732

การบัญชีเพื่อการจัดการ และการจัดการการเงิน Managerial Accounting and Financial  32742

   Management  

การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ  Entrepreneurship in Hospitality Business 32745

การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม Public, Private and Citizenship Management 33727

การวิจัยธุรกิจและการจัดการดำาเนินงาน Business Research and Operations  32748

   Management 

การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Business Research and Quantitative  32736 

   Analysis

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการธุรกิจและ  Independent Study (Business and  32717

 การบริการ)  Hospitality Management) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจ) Independent Study (Business Administration) 32733

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์) Independent Study (Public Administration) 33722

การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน Brand Building and Supply Chain  32739

   Management 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in  33723

 รัฐประศาสนศาสตร์  Public Administration  
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การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  Graduate Professional Experience in  32747

 การตลาด การเงินและการบัญชี และ  Marketing, Financial and Accounting, 

 การบริการ  and Hospitality 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in  32734

 บริหารธุรกิจ    Business Administration  

นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ Public Policy and Strategic Management 33724 

 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   for Sustainable Development  

นวัตกรรมการบริการ Service Innovation 32746

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  Innovation and Digital Technology  33726

 ในการจัดการภาครัฐ  for Public Administration 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ Concepts, Theories, and Principles of  33711

   Public Administration  

พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด Consumer Behavior and Marketing  32714 

   Communication

ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและ  Tourism and Air Transportation Systems  32752

 การขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21   and Management in the 21st Century 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research Methodology in Public 33713

   Administration

วิทยานิพนธ์ (การจัดการธุรกิจและการบริการ) Thesis (Business and Hospitality  32716

   Management) 

วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจ) Thesis (Business Administration) 32732

วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) Thesis (Public Administration) 33721

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการ  Managerial Economics and Human  32741

 ทรัพยากรมนุษย์  Resource Management  

สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Statistice for Public Administration Research 33728

สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและ Seminar in Tourism and Air Transportation  32751

 การขนส่งทางอากาศ  Management 

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Seminar in Human Resource Management 32728

สัมมนาการจัดการทั่วไป Seminar in General Management 32727 
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