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หมวดที่ 1 ข1อมูลทั่วไป 
 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration Program in Public Administration  
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�)  
   ช่ือยAอ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม : Master of Public Administration (Public Administration) 
   ช่ือยAอ : M.P.A. (Public Administration) 
 
3. จํานวนหน6วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหนAวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมAนDอยกวAา 39 หนAวยกิต   
 
4. หลักสูตรและอาจารย�ผู1สอน 
 4.1 หลักสูตร 
  4.1.1 จํานวนหน6วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมAนDอยกวAา 39 หน6วยกิต 
  4.1.2 โครงสร1างหลักสูตร แบAงเปHนหมวดวิชาดังน้ี 
    จําแนกเปHน 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสรDางหลักสูตร
ประกอบดDวยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ� หมวดวิชาเฉพาะดDาน หมวดวิชาวิทยานิพนธ�/ภาค
นิพนธ� โดยมีจํานวนหนAวยกิตแตAละหมวดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



องค�ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
(หน6วยกิต) 

แผน ข 
(หน6วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                     ไมAนับหนAวยกิต ไมAนับหนAวยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ� 3 3 
3. หมวดวิชาเฉพาะดDาน 
   3.1 วิชาบังคับ 
   3.2 วิชาเลือก 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วิทยานิพนธ� 12 - 
5. ภาคนิพนธ� - 6 
รวม 39 39 

     
1) แผน ก 2 

1.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมAนับหนAวยกิต 
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ� 3 หนAวยกิต 
1.3) หมวดวิชาเฉพาะดDาน 24 หนAวยกิต 

1.3.1) วิชาบังคับ 18 หนAวยกิต 
1.3.2) วิชาเลือก 6 หนAวยกิต 

     1.4) วิทยานิพนธ� 12 หนAวยกิต 
    2) แผน ข 

2.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมAนับหนAวยกิต 
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ� 3 หนAวยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะดDาน 30 หนAวยกิต 

2.3.1) วิชาบังคับ 18 หนAวยกิต 
2.3.2) วิชาเลือก 12 หนAวยกิต 

     2.4) ภาคนิพนธ� 6 หนAวยกิต 
  4.1.3 รายวิชาในหมวดต6างๆ  
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมAนับหนAวยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเรียนไมAนับหนAวยกิต ตามรายวิชาตAอไปน้ี              
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต            2(1-2-3) 
      English for Grandest Students  
  4125101  คอมพิวเตอร�สําหรับนักศึกษาบัณฑิต            2 (1-2-3)
      Computer for Grandest Students 
 
  



2) หมวดวิชาสัมพันธ�        3 หน6วยกิต  
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเรียน  3  หนAวยกิต ตามรายวิชาตAอไปน้ี               
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555302  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�            3(2-2-5)  
     Research Methodology in Public Administration 
    3) หมวดวิชาเฉพาะด1าน   
     3.1) วิชาบังคับ ทั้ งแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ใหDเรียน 18 หนAวยกิต          
ดังรายวิชาดังน้ี 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555301  ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�และการจัดการภาครัฐแนวใหมA            3(3-0-6) 
      Theory of Public Administration and  
      New Public Management  
  2555304  องค�การและการจัดการสมัยใหมA            3(3-0-6) 
      Organization and Modern Management  
  2555305  นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ�            3(3-0-6) 
      Public Policy and Strategic Planning  
  2555306   การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ            3(3-0-6) 
      Public Finance and Budgeting Management  
  2555307   การจัดการทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Public Human Resource Management  
  2555346  สภาพแวดลDอมของรัฐประศาสนศาสตร�            3(3-0-6) 
      The Environment of Public Administration 
     3.2) วิชาเลือก ท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึง
เทAาน้ัน โดยแผน ก แบบ ก 2 ใหDเลือก 6 หนAวยกิต และแผน ข ใหDเลือก 12 หนAวยกิต ดังรายวิชาดังตAอไปน้ี 

  3.2.1) วิ ช า เ อกการ จัดการองค� ก รปกครอ งส6 ว นท1 อ ง ถ่ิ น  ( Local 
Administrative Organization Management) 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology System for 
  Public Management 

  2555315  กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Public Law for Public Management 
 
   



  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
2555316  สัมมนาปpญหาการปกครองทDองถ่ินไทย            3(3-0-6)  

Seminar on  Thai Local Administrative Problems  
  2555347  การจัดการองค�กรปกครองสAวนทDองถ่ินสมัยใหมA            3(3-0-6) 
      Modern Local Administrative Organization Management  
  2555348  การจัดการโครงการ            3(3-0-6) 
      Project Management 
  2555349  การจัดการเครือขAายและการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม            3(3-0-6) 
      Network Management and Participatory  
      Public Administration 
  2555350  จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ            3(3-0-6) 
      Ethics and Leadership in Management 
  2555351  ขบวนการทางสังคมและภูมิปpญญาทDองถ่ินไทย            3(3-0-6) 
      Social  Movement  and  Thai  Local  Wisdom 
  2555352  การจัดการความรูDเพื่อการพัฒนาชุมชน             3(3-0-6) 
      Knowledge  Management  for   
      Community  Development 
  2555353  การจัดการความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ            3(3-0-6) 

    Conflict and Crisis Management  
  2555354  การพัฒนาทDองถ่ินอยAางย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ            3(3-0-6) 
      The Concepts of the Royal Initiative for  
      Sustainable Local Development 
  2555355  การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการสาธารณะ            3(3-0-6) 
      Efficiency Development in Public Service 
  2555356  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองสAวนทDองถ่ิน            3(3-0-6) 
      Strategies for Local Administrative Organization 
      Development 
  2555357  การจัดการส่ิงแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 

  Environmental and Natural Resource Management 
  2555358  การส่ือสารสาธารณะเพื่อสังคม            3(3-0-6) 

  Public Communication for Society  
  2555359  การวางแผนกลยุทธ�เพื่อพัฒนาพื้นที่ทDองถ่ินเชิงบูรณาการ            3(3-0-6) 

  Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
   



  รหัส    ชื่อวิชา          น(ท-ป-ศ)
2555360  สัมมนาการจัดการองค�กรปกครองสAวนทDองถ่ินเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 

      Seminar on the Comparative Study of  
      Local Administrative Organization Management 
      3.2.2) วิชาเอก การจัดการนโยบายและโครงการสาธารณะ (Public Policy 
and Project Management) 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology System for 
      Public Management 
  2555315  กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Public Law for Public Management 
  2555348  การจัดการโครงการ            3(3-0-6) 
      Project Management 
   2555350  จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ            3(3-0-6) 
      Ethics and Leadership in Management 
  2555353  การจัดการความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ            3(3-0-6) 
      Conflict and Crisis Management  
  2555354  การพัฒนาทDองถ่ินอยAางย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ            3(3-0-6) 
      The Concepts of the Royal Initiative for  
      Sustainable Local Development 
  2555359  การวางแผนกลยุทธ�เพื่อพัฒนาพื้นที่ทDองถ่ินเชิงบูรณาการ            3(3-0-6) 

  Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
  2555361  หลักเศรษฐศาสตร�เพื่อการพัฒนานโยบาย            3(3-0-6) 
      Economics for Policy Development 
  2555362  การวิเคราะห�เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ            3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis for Management 
  2555363  การกําหนดและการวิเคราะห�นโยบายสาธารณะ            3(3-0-6) 
      Public Policy Formulation and Policy Analysis 
  2555364  การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย            3(3-0-6) 
      Policy Implementation and Policy Evaluation 
  2555365  การประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ             3(3-0-6) 

  Evaluation of Project Context and Project Input 
 



 รหัส    ชื่อวิชา           น(ท-ป-ศ)
2555366  การศึกษาความเปHนไปไดDและการประเมินโครงการ             3(3-0-6) 

  Feasibility Study and Project Appraisal 
  2555367  การประเมินการกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ       3(3-0-6) 

  Evaluation of Project Process, Output and Impact 
  2555368  สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะ 
      ในประเทศไทย           3(3-0-6) 
      Seminar on Public Policy and Public Management  
      in Thailand 
  2555369  สัมมนาการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในกลุAม 
      ประชาคมอาเซียน            3(3-0-6) 
      Seminar on Policy Formulation for ASEAN  
      Community Development  
       3.2.3) วิชาเอก การจัดการองค�การสมัยใหม6และการจัดการทรัพยากรมนุษย� 
(Modern Organization Management and Human Resource Management) 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology System for 
      Public Management 
  2555315  กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Public Law for Public Management 
  2555348  การจัดการโครงการ            3(3-0-6) 
      Project Management 
  2555349  การจัดการเครือขAายและการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม            3(3-0-6) 
      Network Management and Participatory  
      Public Administration 
  2555350  จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ            3(3-0-6) 
      Ethics and Leadership in Management 
  2555353  การจัดการความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ            3(3-0-6) 
      Conflict and Crisis Management  
  2555354  การพัฒนาทDองถ่ินอยAางย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ            3(3-0-6) 
      The Concepts of the Royal Initiative for  
      Sustainable Local Development  
 
 



  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555355  การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการสาธารณะ            3(3-0-6) 
      Efficiency Development in Public Service 
  2555370  นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง            3(3-0-6) 

  Innovation and Change Management 
  2555371  ระบบคุณภาพ การจัดการความรูD และองค�การแหAงการเรียนรูD            3(3-0-6) 
      Quality System, Knowledge Management and  
      Learning Organization 
  2555372  การตลาดภาครัฐ             3(3-0-6) 
      Public Sector Marketing 
  2555373  พฤติกรรมองค�การและการพัฒนาองค�การสมัยใหมA            3(3-0-6) 
     Organizational Behavior and Modern 
     Organization Development 
  2555374  การกําหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย�            3(3-0-6) 
      Policy Formulation and Human Resource Planning 
  2555375  การสรรหา คัดเลือก บรรจุแตAงต้ัง และพัฒนา             3(3-0-6) 
      Recruitment, Selection Placement and Development  
  2555376  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย�             3(3-0-6) 
      Human Resource Management System Development 
  2555377  การประเมินผลการปฏิบัติงาน            3(3-0-6) 
      Performance Assessment  
  2555378  สัมมนาการจัดการองค�การภาครัฐในประชาคมอาเซียน            3(3-0-6) 
     Seminar on Public Sector Management for ASEAN  
     Community 
      3.2.4) วิชาเอก การจัดการการคลังและงบประมาณ (Fiscal and 
Budgeting Management) 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2555303  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

  Information and Communication Technology System for 
      Public Management 
  2555315  กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Public Law for Public Management  
  2555348  การจัดการโครงการ            3(3-0-6) 
      Project Management 



  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
2555350  จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ            3(3-0-6) 

      Ethics and Leadership in Management 
  2555354  การพัฒนาทDองถ่ินอยAางย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ            3(3-0-6) 
      The Concepts of the Royal Initiative for  
      Sustainable Local Development  
  2555372  การตลาดภาครัฐ             3(3-0-6) 
      Public Sector Marketing 
  2555379  เศรษฐศาสตร�สําหรับรัฐประศาสนศาสตร�            3(3-0-6) 
      Economics for Public Administration 
  2555380  การจัดการพัสดุและสํานักงาน            3(3-0-6) 

  Supplies and Office Management 
  2555381  การบัญชีสําหรับการจัดการภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Managerial Accounting for Public Sector Management 
  2555382  การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา            3(3-0-6) 
      Taxation for Development 
  2555383  การคลังสาธารณะ            3(3-0-6) 

  Public Finance 
  2555384  การจัดการการเงินองค�การภาครัฐ            3(3-0-6) 
      Financial Public Sector Management 
  2555385  การงบประมาณ            3(3-0-6) 

  Budgeting 
  2555386  การจัดการการลงทุนสาธารณะ            3(3-0-6) 

  Public Investment Management 
  2555387  การจัดการและควบคุมความเส่ียงทางการเงิน            3(3-0-6) 

  Management and Control of Financial Risk 
  2555388  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน            3(3-0-6) 

  Internal Control and Audit 
 
 
 
 
 
 
 



 4) หมวดวิทยานิพนธ� 
     4.1) แผน ก แบบ ก 2 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2556301  วิทยานิพนธ�    12    หนAวยกิต 
      Thesis 
     4.2) แผน ข 
  รหัส    ช่ือวิชา           น(ท-ป-ศ) 
  2556302  ภาคนิพนธ�      6    หนAวยกิต 
      Term Paper 
 
 4.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)  
2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�และการจัดการภาครัฐแนวใหม6   3(3-0-6)  
 Theory of Public Administration and  
 New Public Management 
 ความเปHนมาของแนวคิดทางสาธารณประโยชน� สาธารณกิจ (Public Affairs) และ
ภาครัฐ (Public Sector) พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�ในแตAละยุคสมัย ต้ังแตAยุค 
คลาสสิค ยุคคลาสสิคใหมA ยุคสมัยใหมA จนถึงยุคหลังสมัยใหมA และขDอดีขDอเสียของแนวคิด ทฤษฎีในแตAละยุค
สมัย ความสัมพันธ�ระหวAางการเมืองกับการจัดการภาครัฐ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐท่ี
มุAงเนDนผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร�การบริหารราชการแผAนดินและตามความตDองการของประชาชน การพัฒนา
ระบบมาตรฐานการบริการขององค�การภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาความรAวมมือระหวAางกิจกรรมภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการสรDางจริยธรรม คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล
ในการจัดการภาครัฐ รวมท้ังแนวโนDมของรูปแบบและการจัดการภาครัฐในอนาคต 
 
2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�  3(2-2-5)  
 Research Methodology in Public Administration 
 ความหมาย ลักษณะ และเป}าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
หัวขDอการวิจัย การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขDอง ตัวแปรและสมมติฐาน ประชากรและกลุAม
ตัวอยAาง การสรDางเคร่ืองมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขDอมูล การวิเคราะห�ขDอมูล การอภิปรายผลการวิจัยและ
การใหDขDอเสนอแนะ การเขียนเคDาโครงและบทความผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชD 
เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดDานรัฐประศาสนศาสตร�และสังคมศาสตร� ปรัชญาทางดDานสังคมศาสตร�ในการ
วิจัย จริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร� รวมท้ังใหDผูDเรียนทําการศึกษาคDนควDางานวิจัย วิเคราะห�ขDอมูล 
และเขียนโครงงานวิจัยทางสังคมศาสตร�  
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555304 องค�การและการจัดการสมัยใหม6   3(3-0-6)  
 Organization and Modern Management 
 แนวคิด ทฤษฎีขององค�การ รวมถึงองค�การสมัยใหมA เชAน องค�การแหAงความรูD องค�การ
เสมือนจริง องค�การสมรรถนะสูง เปHนตDน โครงสรDางและรูปแบบตAางๆ ขององค�การภาครัฐ เชAน องค�การ
ภาครัฐท่ัวไป รัฐวิสาหกิจ องค�การภาครัฐรูปแบบใหมA พฤติกรรมองค�การ วัฒนธรรมองค�การ สภาพแวดลDอม
องค�การ การส่ือสารในองค�การ นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงองค�การ การเมืองในองค�การ ความขัดแยDงใน
องค�การ การเรียนรูDขององค�การ แรงจูงใจ ภาวะผูDนํา พฤติกรรมกลุAม รวมถึงพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีดDาน
การจัดการจากแบบด้ังเดิมจนถึงการจัดการสมัยใหมA วิสัยทัศน� การวางแผน การตัดสินใจ  
การกําหนดกลยุทธ� จริยธรรมและความรับผิดชอบตAอสังคม การจัดการความหลากหลาย การจูงใจ        
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการสมัยใหมA การพัฒนาองค�การท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหDนักศึกษาสามารถวิเคราะห�เปรียบเทียบกับทฤษฎีองค�การถึงความเหมาะสมระหวAางระบบ
การจัดการกับลักษณะงานขององค�การเหลAาน้ัน 
 
2555305 นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ�   3(3-0-6)  
 Public Policy and Strategic Planning 
 ความหมาย ประเภท กระบวนการของนโยบายสาธารณะ องค�กรที่เก่ียวขDองกับระบบ
ของนโยบาย การวิเคราะห�สภาพแวดลDอมตAางๆ บทบาทและอิทธิพลของปpจจัยตAางๆ ตAอการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ การวิเคราะห�นโยบายท้ังในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ� ตัวแบบการออกแบบนโยบาย เทคนิคใน
การวิเคราะห�ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกตAางๆ การกําหนดวิธีวัดความสําเร็จของนโยบาย ปpจจัยท่ี
มีผลตAอความสําเร็จหรือความลDมเหลวของการนํานโยบายไปสูAการปฏิบัติ รวมท้ังความหมาย หลักการ และ
กระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ� ความสัมพันธ�ระหวAางการกําหนดนโยบายกับการวางแผนเชิงกลยุทธ�
และแผนปฏิบัติการขององค�กร โดยเนDนวิธีการดําเนินงานขององค�การประเภทตAางๆ  เพื่อใชDในการวิเคราะห�
ถึงปpญหาและแนวทางในการดําเนินกลยุทธ�เปHนสําคัญ 
 
2555306 การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ   3(3-0-6)  
 Public Finance and Budgeting Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับที่มาของรายไดD นโยบาย แผน และระเบียบปฏิบัติ วAา
ดDวยการคลังสาธารณะและการงบประมาณ การใชDมาตรการทางการคลัง อันไดDแกA ภาษีอากร รายจAาย
ภาครัฐ และการกAอหน้ีสาธารณะ การวิเคราะห�รายรับ รายจAาย และการกAอหน้ีของรัฐบาล ประเภทและ
กระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุAงเนDนผลงาน เทคนิคการวิเคราะห�งบประมาณ 
การจัดทําและประเมินกระบวนการงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ ความสัมพันธ�ระหวAางระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและงบประมาณ บทบาทของภาครัฐในการใชDนโยบายการเงินและ
การคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555307 การจัดการทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ    3(3-0-6)  
 Public Human Resource Management 
 แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย�ในองค�การภาครัฐ เนDนการประยุกต�ใชD
แนวคิดตะวันออกและแนวคิดทางตะวันตกเขDาดDวยกัน การจัดการทรัพยากรมนุษย�ในเชิงกลยุทธ�        
การบูรณาการระหวAางกลยุทธ�ขององค�การและกลยุทธ�ของบุคคลเขDาดDวยกัน โดยผAานทางภารกิจหลักของ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ การจัดการความปลอดภัยในองค�การ จริยธรรม คุณธรรมของ 
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย� เทคนิคทางการจัดการทรัพยากรมนุษย�
สมัยใหมA รวมท้ังวิเคราะห�ปpญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐตAอการดําเนินงานขององค�การ 
 
1555101   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) 
  English for Graduate Students 
  ฝ�กทักษะการพูด การฟpง การอAาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เนDนการอAานและสรุป
ใจความสําคัญของบทคัดยAอและเอกสารทางวิชาการ จากการฝ�กการเขียนบทคัดยAอโดยส่ิงพิมพ�และ
อิเล็กทรอนิกส�   
 
4125101   คอมพิวเตอร�สําหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3)  
  Statistics and Software programs for Social Science Research 
  ความรูDพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร� การใชDคอมพิวเตอร� เนDนทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชDสืบคDนขDอมูลอินเตอร�เน็ต ความรูDเบื้องตDนในการใชDโปรแกรมประยุกต�ในการบริหารงาน  
  
2555346 สภาพแวดล1อมของรัฐประศาสนศาสตร�   3(3-0-6)  
 The Environment of Public Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของโลก ระบบโลกาภิวัตน� บริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ความสัมพันธ�ระหวAางประเทศและองค�การระหวAางประเทศ เชAน อาเซียน  สหภาพยุโรป 
องค�การการคDาโลก สหประชาชาติ เปHนตDน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ส่ิงแวดลDอม และพลังงาน 
ทั้งในประเทศและตAางประเทศท่ีสAงผลกระทบตAอการจัดการส่ิงแวดลDอมภายในและภายนอกขององค�การ
ภาครัฐ องค�การภาคเอกชน และชุมชนทDองถ่ินท้ังในยุคปpจจุบันและอนาคต ตลอดจนการวิเคราะห�สภาพ
ปpญหาตAางๆ ที่เกิดข้ึนในปpจจุบัน รวมทั้งหาแนวทางแกDไขเพื่อปรับเปล่ียนองค�การและการจัดการใหDมีความ
เหมาะสมสอดคลDองกับสภาพการณ�ที่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555347 การจัดการองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ินสมัยใหม6   3(3-0-6)  
 Modern Local Administrative Organization Management 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองสAวนทDองถ่ินและการกระจายอํานาจ ประเภท 
โครงสรDาง อํานาจหนDาท่ี การจัดการ และการกํากับดูแลองค�กรปกครองสAวนทDองถ่ินของไทย บทบาท
ทางดDานการใหDบริการสาธารณะขององค�การปกครองทDองถ่ิน เทคนิคทางการจัดการองค�การปกครองทDองถ่ิน
สมัยใหมA ทั้งในดDานการกําหนดแผนยุทธศาสตร�เพื่อการพัฒนาทDองถ่ิน การบริหารภาครัฐท่ีมุAงเนDนผลสัมฤทธ์ิ
ตามยุทธศาสตร�การบริหารราชการแผAนดินและความตDองการของประชาชน การพัฒนาระบบมาตรฐานใน
การใหDบริการสาธารณะ การจัดการคลังและงบประมาณทDองถ่ิน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการความขัดแยDง จริยธรรมทางการจัดการ การจัดการเครือขAายระหวAาง
องค�กรปกครองสAวนทDองถ่ินกับองค�กรอ่ืนๆ การจัดการทDองถ่ินท่ีประชาชนมีสAวนรAวม โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษา
ประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะตAอการพัฒนาการจัดการ 
 
2555348 การจัดการโครงการ   3(3-0-6)  
  Project Management 
 แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการจัดการโครงการสาธารณะ ต้ังแตA การวางแผนและ
วิเคราะห�โครงการ เนDนการวิเคราะห�ความเปHนไปไดDของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
จัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การดําเนินและบริหารโครงการ ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตAอการจัดการ
โครงการ การจัดการความเส่ียง การบริหารเวลา การจัดสรรและจัดการทรัพยากร การควบคุมและการ
ประเมินผลโครงการ เทคนิคการประเมินผลโครงการ ปpจจัยที่สAงผลตAอความสําเร็จหรือความลDมเหลวในการ
จัดการโครงการ โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะห�จากกรณีศึกษาท่ีเปHนโครงการสาธารณะเปHนสําคัญ 
 
2555349 การจัดการเครือข6ายและการบริหารราชการแบบมีส6วนร6วม   3(3-0-6) 
 Network Management and  
 Participatory Public Administration 
 ความหมาย ความเปHนมา หลักการสําคัญ ของกระบวนการประชาสังคม การจัดการ
เครือขAาย และการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม บทบาทของการเปHนหุDนสAวนระหวAางองค�การภาครัฐ 
องค�การภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระบวนการ ความสําคัญ และกลไกการสรDางเครือขAายสังคมท่ี
สAงเสริมใหDเกิดการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม การจัดการความสัมพันธ� เทคนิคในการสรDางเครือขAาย
พันธมิตร การเจรจาตAอรองระหวAางบุคคลและระหวAางหนAวยงาน ใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมา
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ 
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

 Information and Communition Technology System  
 for Public Management 

  แนวคิด ความหมาย บทบาทและความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประโยชน�และการนํามาใชDในการจัดการองค�การภาครัฐ ความรูDพื้นฐานทางคอมพิวเตอร� 
กระบวนการส่ือสารและส่ือตAางๆ ระบบเครือขAายและการใชDประโยชน� รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�การ
ใชDระบบอิเล็กทรอนิกส�ในการจัดการองค�การภาครัฐ รวมถึงผลดีและผลเสียของการนําระบบอิเล็กทรอนิกส�
มาใชDประโยชน� โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและ
ขDอเสนอแนะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการองค�การภาครัฐ 
  
2555315 กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
 Public Law for Public Management 
 หลักกฎหมาย ความหมาย องค�ประกอบ ประเภท วิวัฒนาการ และกระบวนการของ
กฎหมายมหาชนที่เก่ียวขDองกับระเบียบบริหารราชการแผAนดิน ความสัมพันธ�ระหวAางกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายอ่ืน การเปHนนิติบุคคลและสถาบันตAางๆ ของรัฐ แนวนโยบายพื้นฐานแหAงรัฐในรัฐธรรมนูญ          ท่ี
เก่ียวขDองกับการจัดการองค�การภาครัฐ ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน สถาบันทาง
กฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน หลักการและบทบัญญัติ
ทางกฎหมายมหาชนตAางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผAนดิน โดยเนDนท่ีหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครอง คําส่ังทางปกครอง นิติวิธีทางการปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมการใชD
อํานาจทางปกครองของรัฐและเจDาหนDาที่ของรัฐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งศึกษาคดี
และคําพิพากษาตัวอยAางท่ีนAาสนใจ โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษาปpญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชDกฎหมายของ
องค�การภาครัฐ และหาแนวทางแกDไขปpญหาน้ัน 
 
2555316 สัมมนาปqญหาการปกครองท1องถ่ินไทย   3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Local Administrative Problems 

 สภาพทั่วไปของเมืองและชนบท ความสัมพันธ�ระหวAางสAวนภูมิภาคและทDองถ่ิน ปpญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลDอม การเคล่ือนยDายประชากรและแรงงาน การเปล่ียนแปลงการผลิต
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ การไหลเวียนทางวัฒนธรรมและผลกระทบตAอชีวิตความ
เปHนอยูAของคนในชนบทและเมือง 

   
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555350 จริยธรรมและภาวะผู1นําทางการจัดการ   3(3-0-6) 
 Ethics and Leadership in Management 
 แนวคิดและหลักพื้นฐานเร่ืองผูDนํา ท้ังจากอดีตจนถึงทฤษฎีผูDนําในการเปล่ียนแปลง 
ความรับผิดชอบของผูDนําในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติท่ีจําเปHนของผูDนํายุคใหมA เชAน ทักษะการ
เปHนผูDนําในยุคโลกาภิวัตน� ความเขDาใจบทบาทของผูDนํากับแนวคิดประชาธิปไตย การสรDางความสัมพันธ�ท่ี
สรDางสรรค�ในองค�การ การเปHนผูDนําท่ีสรDางแรงบันดาลใจ การเปHนผูDนําท่ีมีจริยธรรมและการบริหารผูDตามอยAาง
มีคุณธรรม รวมท้ังหลักจริยธรรมทางการจัดการองค�การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก 
หลักการบริหารกิจการบDานเมืองและสังคมท่ีดี หลักความรับผิดชอบตAอสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ
ตAอสาธารณะ จรรยาบรรณของผูDปฏิบัติงานภาครัฐ ปpญหาเชิงจริยธรรมที่เก่ียวขDองกับการจัดการสาธารณะ 
และการสรDางจริยธรรมทางการจัดการแกAบุคลากรในองค�การ โดยเนDนการวิเคราะห�กรณีศึกษาที่เก่ียวขDองกับ
จริยธรรมทางการจัดการสําหรับการพัฒนาภาวะผูDนําองค�การภาครัฐในปpจจุบัน 
 
2555351 ขบวนการทางสังคมและภูมิปqญญาท1องถ่ินไทย   3(3-0-6) 
 Social  Movement  and  Thai  Local  Wisdom 
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเปHนมา และแนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร� การจัดชAวงช้ันทางสังคม กลุAมสังคม 
สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคมในรูปแบบตAางๆ ตลอดจน ผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนในดDานตAางๆ ทั้งทางดDานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลDอม และวัฒนธรรม  ประชา
สังคม (Civil Society) กับเครือขAายการพัฒนา โดยเนDนถึงการประยุกต�ใชDแนวคิดและทฤษฎีดังกลAาวในการ
ทําความเขDาใจถึงกําเนิด พัฒนาการ และการสรDางเครือขAาย  ตลอดจนผลกระทบของกระแสความคิดภูมิ
ปpญญาทDองถ่ินในลักษณะที่หลากหลายในสังคมไทย 
 
2555352 การจัดการความรู1เพ่ือการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
  Knowledge Management for Community Development 
  ความสําคัญและความจําเปHน การจัดการความรูD แนวคิดการจัดการความรูD การจัดการ
ความรูDกับองค�การแหAงการเรียนรูD และการถอดบทเรียน การสังเคราะห�องค�ความรูD โดยเนDนกรณีศึกษาองค�
ความรูD ท่ีมีผลตAอการพัฒนาชุมชนในทDองถ่ิน โดยเนDนใหDผูDเ รียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555353  การจัดการความขัดแย1งและภาวะวิกฤติ   3(3-0-6) 

 Conflict and Crisis Management  
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ บริบทการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรและส่ิงแวดลDอม วัฒนธรรม ภัยพิบัติ และพฤติกรรมที่
ทําใหDเกิดความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ กระบวนการและวิธีการในการแกDปpญหาจัดการความขัดแยDงทั้งระดับ
โครงสรDาง ระดับกลุAม และระดับปpจเจกชน การควบคุมความขัดแยDง การทําประชาพิจารณ� การไกลAเกล่ีย 
การส่ือสารในความขัดแยDง เทคนิคและกระบวนการเจรจาตAอรองในสถานการณ�เฉพาะและในบริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกตAาง เทคนิคการจัดการการแกDไขเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนท้ังในขณะเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิด
ภาวะวิกฤติ โดยจะมีการใชDกรณีศึกษาของการจัดการความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ ท้ังในประเทศ และ
ตAางประเทศเปHนตัวอยAางจริงประกอบการศึกษา เพื่อใหDนักศึกษาไดDอภิปรายและวิพากษ�แสดงความคิดเห็นใน
การนําไปปฏิบัติ 
 
2555354 การพัฒนาท1องถ่ินอย6างย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ  3(3-0-6) 
  The Concepts of the Royal Initiative for  
  Sustainable Local Development 
  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอยAางย่ังยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยAาง
ย่ังยืน แนวคิดในการจัดการภูมิสังคม ทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีดินและนํ้าเพื่อการเกษตร แนวคิดการพัฒนา
เพื่อพึ่งตนเอง ทฤษฎีใหมA เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ท้ังในระดับมหภาค การเงิน 
การคลัง การคDาระหวAางประเทศ และในระดับจุลภาค การผลิตในระดับครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การประยุกต�ใชDแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอยAางย่ังยืน บทบาทของผูDนําในการ
ดําเนินงานพัฒนาทDองถ่ิน แนวทางบูรณาการการพัฒนาชุมชนเกษตรอยAางพอเพียง โดยเนDนการเรียนรูDจาก
กรณีศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
2555355 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให1บริการสาธารณะ   3(3-0-6) 
  Efficiency Development in Public Service 
  โครงสรDาง อํานาจหนDาท่ี และความสัมพันธ�ระหวAางองค�การภาครัฐในระดับตAางๆ การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการ การอํานวยการบริการสาธารณะโดยมุAงเนDนประโยชน�สาธารณะ เทคนิค
สมัยใหมAในการจัดการสาธารณะตAางๆ เชAน ส่ิงแวดลDอม ชุมชนแออัด สวัสดิการสังคม ฯลฯ การควบคุม
ตรวจสอบการบริหารงานองค�การภาครัฐโดยองค�การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ปpจจัยสนับสนุนใหDเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการ โดย
เนDนใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555356 ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ิน   3(3-0-6) 
 Strategies for Local Administrative Organization Development 
  ศึกษาและประยุกต�ใชDแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทDองถ่ินแบบบูรณาการ 
ความสัมพันธ�เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับทDองถ่ิน ยุทธศาสตร�และกระบวนการการบริหารนโยบาย 
แผน การคลัง และการบริหารที่เนDนผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ โดยมุAงวิเคราะห�สภาพปpจจุบัน 
ปpญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการจัดการองค�กรปกครองทDองถ่ินใหDมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 
2555357 การจัดการส่ิงแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

 Environmental and Natural Resource Management 
 แนวคิ ด  ทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับกา ร จัดกา ร ส่ิ ง แวดลD อมและทรั พยากรธรรมชา ติ               
ระบบนิเวศวิทยา การวิเคราะห�ระบบการจัดการส่ิงแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธ�และเทคนิคการ
จัดการส่ิงแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน กระบวนการและการประเมินผลกระทบของการ
ตัดสินใจดDานส่ิงแวดลDอมท่ีนําไปสูAการพัฒนาอยAางย่ังยืน ทั้งในระดับทDองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก กลไกในการป}องกัน การควบคุมและการแกDไขปpญหาวิกฤตการณ�ทางส่ิงแวดลDอม เชAน นโยบาย  
กฎหมาย มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ เปHนตDน ปpญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลDอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยAางย่ิงในมิติทางการเมืองและสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบปpญหาและ
มาตรการแกDไขปpญหาทางการจัดการส่ิงแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและตAางประเทศ  
 
2555358 การส่ือสารสาธารณะเพ่ือสังคม   3(3-0-6) 

 Public Communication for Society  
 ความหมายของส่ือสาธารณะ ประเภท และศักยภาพของส่ือสาธารณะท่ีมีผลตAอการรับรูD

ของคนในสังคม เชAน โทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� อินเทอร�เน็ต ปpจจัยท่ีมีผลตAอความสําเร็จในการใชDส่ือ
สาธารณะเพื่องานทางการเมืองและการจัดการภาครัฐ เนDนการศึกษาตัวอยAางความสําเร็จของการใชDส่ือ
สาธารณะในการนําและเปล่ียนแปลงทางสังคม เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูDบริโภค เปล่ียนแปลงทัศนคติ
ทางการเมือง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม  
 
2555359 การวางแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาพื้นที่ท1องถ่ินเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 

 Strategic Planning for Integrated Local Area Development 
 ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาพื้นที่ทDองถ่ินท้ังในเมืองและชนบท บทบาท
ของเมืองและชนบทในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ทDองถ่ิน 
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เชิงบูรณาการ กลยุทธ� กระบวนการ เทคนิคการวางแผน แนวทาง และทักษะการจัดการพื้นท่ีในดDานตAางๆ 
เชAน การวางผังเมืองและทDองถ่ิน การจัดการส่ิงแวดลDอม การจัดการบริการสาธารณะทางสังคม การสAงเสริม
และพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ระบบภูมินิเวศทDองถ่ิน เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทDองถ่ิน การ
กําหนดเขตการจัดการ การจัดการชุมชนนAาอยูA การจัดการภูมิทัศน�และพื้นท่ีสาธารณะ  
 
2555360 สัมมนาการจัดการองค�กรปกครองส6วนท1องถ่ินเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

Seminar on the Comparative Study of Local Administrative  
Organization Management  

 การสัมมนาเปรียบเทียบประเด็นความเหมือน ความแตกตAาง และการจัดการองค�กร
ปกครองสAวนทDองถ่ินของไทยและตAางประเทศ ทั้งในดDานของวิวัฒนาการ รูปแบบ โครงสรDาง อํานาจหนDาท่ี 
การบริหารจัดการ คลังและงบประมาณ กลไกการตรวจสอบการทํางาน นวัตกรรมทางการจัดการองค�กร
ปกครองสAวนทDองถ่ิน ปpจจัยทางดDานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สAงผลตAอองค�กรปกครอง
ทDองถ่ิน ปpญหาทางการจัดการขององค�กรปกครองสAวนทDองถ่ินในปpจจุบัน และทิศทางของการพัฒนาองค�กร
ปกครองสAวนทDองถ่ินในอนาคต โดยการนําแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห�ระบบการจัดการในเชิง
เปรียบเทียบที่ไดDศึกษามาในหลักสูตรมาทําการวิเคราะห� อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวทางการแกDไข หรือพัฒนาการจัดการ 
 
2555361 หลักเศรษฐศาสตร�เพื่อการพัฒนานโยบาย   3(3-0-6) 
 Economics for Policy Development 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร�ที่เก่ียวขDองกับการวางแผนและกําหนด
นโยบาย การใชDหลักเศรษฐศาสตร�ในการวิเคราะห�และประเมินคAาใชDจAาย/ผลตอบแทนของนโยบายโครงสรDาง
และขDอจํากัดระบบเศรษฐกิจท่ีมีตAอการกําหนดและการดําเนินนโยบายสาธารณะของประเทศ รวมถึง
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับเง่ือนไขทางดDานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 
2555362 การวิเคราะห�เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 

 Quantitative Analysis for Management 
 ศึกษาการวิเคราะห�และการสรDางตัวแบบ สมการเสDนตรง วิธีแกDปpญหาของสมการ

เสDนตรง ความนAาจะเปHน การตัดสินใจภายใตDความไมAแนAนอน การตัดสินใจและการวิเคราะห�ความเส่ียง การ
บริหารและการควบคุมสินคDาคงคลัง ทฤษฎีการจัดลําดับงาน เทคนิคการจัดลําดับงานแบบ PERT การ
พยากรณ� 
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2555363 การกําหนดและการวิเคราะห�นโยบาย   3(3-0-6) 
 Public Policy Formulation and Policy Analysis 

 ลักษณะและสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกําหนดนโยบาย         
การกําหนดวัตถุประสงค�และเป}าหมายในการดําเนินนโยบาย ปpจจัยและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและ
ระบบราชการที่มีผลตAอการกําหนดนโยบายสาธารณะ หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห�ผลลัพธ�และ
ผลกระทบในการดําเนินนโยบาย รวมถึงวิเคราะห�เปรียบเทียบกระบวนการกําหนดและวิเคราะห�นโยบาย
สาธารณะของไทยและตAางประเทศ 

 
2555364 การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย   3(3-0-6) 
 Policy Implementation and Policy Evaluation 
 ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ กลยุทธ�  และปpจจัยที่มี อิท ธิพลตAอความสํา เร็ จ            
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ       
การกําหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัด หลักเกณฑ� และวิธีการในการวิเคราะห�และประเมินผล เทคนิคในการ
ประเมินผล การตีความและวิเคราะห�ผลการดําเนินนโยบายสาธารณะ โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะห�กรณี
ตัวอยAางของการนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยที่สําคัญ  
 
2555365 การประเมินสภาวะแวดล1อมและปqจจัยนําเข1าโครงการ   3(3-0-6) 

 Evaluation of Project Context and Project Input 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน ความเที่ยงตรง และความคลาดเคล่ือน           

ในการประเมิน ปpจจัยท่ีสAงผลตAอการประเมิน ความสําคัญของการประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDา
โครงการ วิเคราะห�วัตถุประสงค�และตัวแปรท่ีเก่ียวขDองกับสภาวะแวดลDอมโครงการและปpจจัยนําเขDาโครงการ 
การวางแผนประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ เครื่องมือและวิธีการรวบรวมขDอมูลที่
เหมาะสมในการประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ การประเมินความตDองการ  การประเมิน
ความพรDอมของโครงการ ปpญหาและแนวทางแกDไขปpญหาสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ 
 
2555366 การศึกษาความเปxนไปได1และการประเมินโครงการ   3(3-0-6) 

 Feasibility Study and Project Appraisal 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของโครงการและการประเมินโครงการ           วิธี
การศึกษาโครงการ ผลกระทบของสภาพแวดลDอมท่ีจะมีผลกระทบตAอการศึกษาความเปHนไปไดD         การ
วิเคราะห�ความเปHนไปไดDของโครงการดDานการจัดการ การกําหนดมาตรฐานและเกณฑ�ในการประเมิน การ
เตรียมรายงานการศึกษาความเปHนไปไดD เทคนิคการประเมิน การติดตามและการประเมินผลโครงการ ปpญหา
และปpจจัยท่ีมีผลกระทบตAอการประเมินโครงการ จริยธรรมของนักประเมินโครงการ 
  



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555367 การประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ   3(3-0-6) 

 Evaluation of Project Process, Output and Impact 
 ศึกษาความสําคัญของการประเมินการดําเนินงาน ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ 

ปpจจัยส่ิงแวดลDอมที่มีอิทธิพลตAอการบริหารโครงการ วิเคราะห�ตัวแปรท่ีเก่ียวขDองกับการดําเนินงานและ
ผลผลิตโครงการ การวางแผนและดําเนินงานตามแผนประเมินการดําเนินงานและผลผลิตโครงการ การ
ประเมินผลกระทบจากโครงการ ดDานเศรษฐกิจ ดDานสังคม ดDานการเมือง ดDานส่ิงแวดลDอม ดDานเทคโนโลยี 
และดDานนิเวศน� องค�การและผูDท่ีมีบทบาทหนDาที่ในการบริหารโครงการ ปpญหาและแนวทางแกDไขปpญหาการ
ดําเนินงาน ผลผลิตและผลผกระทบจากโครงการ เครื่องมือท่ีใชDในการควบคุมและติดตามความกDาวหนDาของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะห�การประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

 
2555368 สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย  3(3-0-6) 

 Seminar on Public Policy and Public Management in Thailand 
 สัมมนาเก่ียวกับนโยบายสาธารณะรAวมสมัย การกําหนดและการนํานโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติในสาขาตAางๆ ของไทย เชAน นโยบายดDานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลDอม เปHน
ตDน การจัดการสาธารณะขององค�การภาครัฐไทย การวางแผนกําลังคน การจัดการดDานการเงิน การคลัง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย� การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระทบของนโยบายและการจัดการ
สาธารณะของไทย ภายใตDการควบคุมดูแลของอาจารย�ผูDรับผิดชอบรายวิชา โดยกําหนดใหDผูDเรียนศึกษา
ประเด็นที่สนใจเก่ียวกับปpญหานโยบายสาธารณะหรือการจัดการสาธารณะขององค�การภาครัฐไทย แลDว
นํามาอภิปรายเพื่อหาขDอสรุปและเสนอแนะ 

 
2555369 สัมมนาการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 ในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  Seminar on Policy Formulation for ASEAN 
  Community Development  

 สัมมนาประเด็นกระบวนการการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศตAางๆ ในกลุAม
ประชาคมอาเซียน วิเคราะห�ปpจจัยที่มีผลตAอการกําหนดนโยบาย และการดําเนินนโยบายของประเทศตAางๆ 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากนโยบายท้ังตAอประเทศที่กําหนดนโยบายและตAอประเทศไทย ภายใตDการ
ควบคุมดูแลของอาจารย�ผูDรับผิดชอบรายวิชา โดยกําหนดใหDผูDเรียนศึกษาและวิเคราะห�เปรียบเทียบนโยบาย
เพื่อการพัฒนาของไทยกับของประเทศอ่ืนๆ ในกลุAมประชาคมอาเซียน แลDวนํามาอภิปรายเพื่อหาขDอสรุปและ
เสนอแนะ 
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2555370 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง   3(3-0-6)  

 Innovation and Change Management 
 ความหมาย ความหลากหลาย ประเภท และคุณคAาของนวัตกรรม ในฐานะท่ีเปHนปpจจัยท่ี
สําคัญท่ีกAอใหDเกิดการจัดการเปล่ียนแปลงดDานตAางๆ โดยเฉพาะอยAางย่ิงในดDานที่เ ก่ียวกับการจัดการ
เปล่ียนแปลงองค�การภาครัฐ กระบวนการและปpจจัยสAงเสริมใหDเกิดนวัตกรรมในองค�การ รวมท้ังการนํา
นวัตกรรมมาใชDในองค�การ แนวคิด สาเหตุ กระบวนการ และกลยุทธ�ในการเปล่ียนแปลงองค�การ การ
ประเมินผลการเปล่ียนแปลง ทักษะในการวินิจฉัยองค�การเพื่อการเปล่ียนแปลง ปpจจัยที่สนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงองค�การ บทบาทผูDบริหารในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง การจัดการ
กับการตAอตDานการเปล่ียนแปลง ทักษะท่ีจําเปHนที่จะตDองใชDในการเปล่ียนแปลงองค�การ เชAน การ
ติดตAอส่ือสาร การสนับสนุนใหDองค�การมีความยืดหยุAนและปรับตนเองไดD โดยเนDนศึกษาและวิเคราะห�จาก
กรณีศึกษาเปHนสําคัญ  
2555371 ระบบคุณภาพ การจัดการความรู1 และองค�การแห6งการเรียนรู1   3(3-0-6) 
 Quality System, Knowledge Management and  
 Learning Organization 

 ความเปHนมา แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการตAางๆ ในการควบคุมคุณภาพ      
การสรDางการรักษา และการกําหนดมาตรการทางระบบคุณภาพ การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค�กร      
(Total Quality Management) ตลอดจนแนวโนDม ความสําคัญและการนําการจัดการคุณภาพมาใชDกับ
องค�การภาครัฐในอนาคต รวมทั้ง ความหมาย ความสําคัญของการเรียนรูD ท่ีมีตAอองค�การ หลักการ 
องค�ประกอบ และกระบวนการของการจัดการการเรียนรูD การพัฒนาองค�การแหAงการเรียนรูD การสรDาง
บรรยากาศภายในองค�การเพื่อเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรูD รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขDอง เชAน เทคโนโลยีการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีการจัดเก็บขDอมูล เปHนตDน การบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการแสวงหาและ
ใฝ�เรียนใหDเกิดการเรียนรูDตลอดชีวิต การสรDางและพัฒนาผูDสืบทอดตําแหนAงสําคัญในองค�การ การกําหนด
เสDนทางการพัฒนาตนเองและบุคลากรเพื่อความกDาวหนDาทางวิชาชีพ โดยเนDนศึกษาและวิเคราะห�จาก
กรณีศึกษาองค�การภาครัฐเปHนสําคัญ 
2555372 การตลาดภาครัฐ   3(3-0-6) 
 Public Sector Marketing 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ�ทางการตลาด การวิเคราะห�ขDอมูล การวางแผน 
และการวิ จัยทางการตลาดและการประชาสัมพันธ�  การ ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( IMC)                
การประชาสัมพันธ�เชิงรุกขององค�กรภาครัฐ การประยุกต�ใชDการตลาดภาครัฐและการส่ือสารทางการตลาด 
เชิงบูรณาการกับการจัดการองค�การภาครัฐใหDมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษา
ประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2555373 พฤติกรรมองค�การและการพัฒนาองค�การสมัยใหม6   3(3-0-6) 
 Organizational Behavior and Modern Organization Development 

 วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมองค�การ อาทิ วัฒนธรรมองค�การ        
ภาวะผูDนํา และศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการในการพัฒนาองค�การ ท้ังในดDาน
โครงสรDางและเทคนิคการบริหาร โดยเนDนใหDผูDเรียนการศึกษา วิเคราะห� พฤติกรรมองค�การภาครัฐที่ตนเอง
สนใจ  แลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและแนวทางการพัฒนาองค�การ 
 
2555374 การกําหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย�   3(3-0-6) 

 Policy Formulation and Human Resource Planning 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� บทบาทของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย�ในฐานะเปHนหุDนสAวนทางธุรกิจ (Strategic Partner) ผลกระทบของปpจจัยแวดลDอมภายใน
และภายนอกตAอการจัดการทรัพยากรมนุษย� หนDาท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษย�เชิงกลยุทธ� ไดDแกA การ
แปลงกลยุทธ�ขององค�การมาสูAกลยุทธ�ดDานการจัดการทรัพยากรมนุษย� การวางแผนทรัพยากรมนุษย�ใหD
สอดคลDองกับการเปล่ียนแปลง การวิเคราะห�งานและกําหนดตัวแบบความสามารถเพื่อเปHนพื้นฐานของระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรDางความสามารถในการแขAงขัน  การออกแบบ
คAาตอบแทนเพื่อสรDางแรงจูงใจ และการบริหารแรงงานสัมพันธ�ในเชิงกลยุทธ� เครื่องมือในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย� เชAน การวิเคราะห�งาน  การประเมินคAางาน และเทคนิคการพยากรณ�หาความตDองการ
กําลังคน เปHนตDน  รวมทั้งยังศึกษาถึงการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การจัดทําเสDนทางอาชีพ 
(Career Path) และการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนAง (Succession Plan) เพื่อสามารถทดแทนกําลังคนใน
องค�การไดDอยAางเหมาะสม 

 
2555375 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต6งต้ัง และพัฒนา   3(3-0-6) 
 Recruitment, Selection and Placement and Development 
 การกําหนดกลยุทธ�และนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลในสภาพแวดลDอม
ตAางๆ ความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลใหDเหมาะสมกับงานและองค�การ หลักเกณฑ� วิธีการ 
และกระบวนการในการสรรหาคัดเลือก เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคล กระแสใหมAในการสรรหาคัดเลือกทั้ง
ในองค�การภาครัฐ ตลอดจนการบรรจุแตAงต้ังผูDท่ีผAานการคัดเลือกใหDเหมาะสมกับตําแหนAงงานและความรูD
ความสามารถ และพัฒนาบุคคลากรใหDมีศักยภาพรวมถึงคงอยูAกับองค�กร   
 
 
 
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555376 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย�   3(3-0-6) 

 Human Resource Management System Development 
 หลักการ แนวคิด ความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ

เพื่อตอบสนองตAอการเปล่ียนแปลงของแนวคิดทางการบริหาร นิเวศวิทยาทางการจัดการองค�การภาครัฐ  
และสอดรับกับนโยบายและกลยุทธ�ในการจัดการทรัพยากรมนุษย�ขององค�การ ศึกษาเชิงบูรณาการจาก
แนวคิดทฤษฎีองค�การ  จิตวิทยาองค�การ  ตลอดจนกระบวนทัศน�ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย� โดยเนDนใหD
ผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ 
 
2555377 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3-0-6)  

 Performance Assessment 
 ความหมาย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค� ความสําคัญในการประเมินการปฏิบัติงาน 
ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ
และเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานท่ีมีความแมAนตรงและเช่ือถือไดD ปpญหาในการประเมินการ
ปฏิบัติงานพรDอมทั้งการแกDไข ตลอดจนการใชDเทคนิคการบริหารสมัยใหมAประยุกต�ใชDในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เชAน การประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ (Competence-Based Assessment 
Techniques) เทคนิคการกําหนดตัวช้ีวัดหลักของการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal 
KPIs) การจัดทําการประเมินโดยอิงกับหลักการบริหารแบบดุลยภาพระดับบุคคล (HR-Scorecard) เปHนตDน 

 
2555378 สัมมนาการจัดการองค�การภาครัฐในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
 Seminar on Public Sector Management for ASEAN 
 Community  
 สัมมนาประเด็นการจัดการขององค�การภาครัฐในประเทศตAางๆ ที่อยูAในประชาคม
อาเซียน ท่ีวิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบแนวโนDมสภาวะการแขAงขัน การสรDางศักยภาพเพื่อรองรับเปล่ียนแปลง
ขององค�การ และสภาพแวดลDอมองค�การทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ท่ีสAงผลกระทบตAอ
จัดการขององค�การภาครัฐในประเทศตAางๆ ท่ีอยูAในประชาคมอาเซียน วิเคราะห�โครงสรDาง รูปแบบ 
กระบวนการจัดและการบริหารองค�การ การควบคุม และความรับผิดชอบตามประเด็นในทฤษฎีองค�การ 
ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบจุดเดAนและจุดดDอยของระบบการจัดการองค�การภาครัฐในแตAละประเทศ เพื่อใหD
นักศึกษาสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค�การภาครัฐของไทย 
 
 
 
 
 



รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
2555379 เศรษฐศาสตร�สําหรับรัฐประศาสนศาสตร�   3(3-0-6) 
   Economics for Public Administration 
 หลักการสําคัญทางเศรษฐศาสตร�เบ้ืองตDน สภาพเศรษฐกิจในปpจจุบัน การจัดสรร
ทรัพยากร บทบาทของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ�ระหวAางเศรษฐศาสตร�กับ 
รัฐประศาสนศาสตร� ปpญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางในการแกDไขปpญหา 
 
2555380 การจัดการพัสดุและสํานักงาน   3(3-0-6) 

 Supplies and Office Management 
 ขอบเขตเน้ือหาสาระ หลักเกณฑ�ของกิจกรรมในการบริหารงานพัสดุ เริ่มต้ังแตA        

การวางแผน   การสํารวจกําหนดความจําเปHนและความตDองการทรัพย�สิน ที่ดิน ส่ิงกAอสรDาง วัสดุ ครุภัณฑ�
ของหนAวยงาน การจัดหาพัสดุวิธีตAางๆ การตีราคา การแจกจAายพัสดุ การดําเนินการดDานพัสดุคงคลัง ระบบ
บัญชีท่ีเก่ียวขDองกับการพัสดุ การซAอมแซม การบํารุงรักษา การจําหนAาย การจัดรูปหนAวยงานพัสดุ         
การจัดการและการติดตามประเมินงาน เชAน การจัดสถานที่และมาตรฐาน การใชDเน้ือที่ การวางแผน การจัด
สํานักงานและการปรับปรุงงานในสํานักงานซึ่งไดDแกA การจัดการเอกสาร การควบคุมประสิทธิภาพ          
การบริหารงานในสํานักงานและระบบเคร่ืองมือเครื่องใชDสํานักงาน 

 
2555381 การบัญชีสําหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
 Managerial Accounting for Public Sector Management 
 หลักการบัญชีและกระบวนการบันทึกบัญชี บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการใน
องค�การภาครัฐ การจัดทํางบการเงิน การบัญชีตDนทุน ตDนทุนมาตรฐาน การบัญชีตDนทุนตามกิจกรรม การ
ปรับปรุงรายการบัญชี การงบประมาณ การวิเคราะห�ตDนทุนปริมาณและกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การรายงานผลการปฏิบัติการ เทคนิคการกําหนดราคา การนําขDอมูลทางการบัญชีไปใชDในการจัดการองค�การ
ภาครัฐ และโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 

 
2555382 การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
 Taxation for Development 
 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาษีอากร เชAน ฐานภาษี วัตถุประสงค�และโครงสรDางทางภาษี
ความสําคัญของภาษีอากรตAอการพัฒนาประเทศ การกําหนดนโยบายภาษีอากร วิธีการประเมินภาษี        
ทั้งภาษีทางตรงและทางอDอม หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การจัดทําแผนที่ภาษี การภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอ่ืนที่จัดเก็บโดยองค�การภาครัฐ โดยเนDน
ใหDผูDเรียนศึกษาองค�การภาครัฐท่ีมีสAวนเก่ียวขDองกับการจัดเก็บภาษีมาศึกษาแลDวทําการอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
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2555383 การคลังสาธารณะ   3(3-0-6) 
 Public Finance 
 ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีตAอระบบการเงินและการคลังของไทย การดําเนินนโยบายการเงินและการ
คลังเพื่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห�รายรับ-รายจAายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การจัดการการคลัง
สาธารณะและการจัดทํางบประมาณสมัยใหมA โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะห�จากกรณีศึกษาที่เปHนสําคัญ 

 
2555384 การจัดการการเงินองค�การภาครัฐ   3(3-0-6) 
  Financial Public Sector Management 
 การจัดการเงินพื้นฐาน โดยเนDนที่ความตDองการขององค�การภาครัฐ การเงินสAวนรัฐบาล
และการงบประมาณ การบริหารงบลงทุนทั่วไป และงบลงทุนโครงสรDางพื้นฐาน งบการเงินและการวิเคราะห�
มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการรายงานทางการเงิน การจัดการตDนทุนและการควบคุมตDนทุน 
ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเนDนที่การรายงานตามแบบของรัฐบาล 
 
2555385 การงบประมาณ   3(3-0-6) 

 Budgeting 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสรDางของ

งบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะห�งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ศึกษา
เปรียบเทียบระบบงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลDว ปpญหาอุปสรรคในการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

 
2555386 การจัดการการลงทุนสาธารณะ   3(3-0-6) 

 Public Investment Management 
 การวิเคราะห�ความคุDมทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของ

การลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะห�ผลกระทบจากการ
ลงทุนสาธารณะ 

 
2555387 การจัดการและควบคุมความเส่ียงทางการเงิน   3(3-0-6) 

 Management and Control of Financial Risk 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการควบคุมความเส่ียงทางการเงินประเภทตAางๆ      

ของธุรกิจประกอบดDวย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรัพย�ที่ถือครอง ความเส่ียงจากการ 
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ขาดสภาพคลAองทางการเงิน ความเส่ียงทางดDานเครดิตของคูAสัญญาความเส่ียงของการปฏิบัติการทางการเงิน
และความเส่ียงดDานกลยุทธ� 
 
2555388 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 

 Internal Control and Audit 
 วัตถุประสงค� ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน หนDาที่และ
ความรับผิดชอบของผูDตรวจสอบภายใน เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศและ
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 
2556301 วิทยานิพนธ�     12  หน6วยกิต 
 Thesis 
 ทําวิทยานิพนธ�ทางรัฐประศาสนศาสตร� โดยการศึกษาวิเคราะห�และสังเคราะห�อยAางลุAม
ลึก และถูกตDองตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหDอยูAในขอบขAายทางรัฐประศาสนศาสตร� ซึ่งครอบคลุมในภารกิจ
ภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบขAายท่ีเปHนความสัมพันธ�ระหวAางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหDผลการศึกษาสามารถ
นํามาเปHนขDอเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน และเพิ่มพูนองค�ความรูDทาง รัฐ
ประศาสนศาสตร� อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหน่ึงไดD เชAน การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพ หรืออ่ืนๆ โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษากํากับดูแล ทั้งน้ี ตDองผAานการสอบป}องกันวิทยานิพนธ�ตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและอนุมัติใหDผAานการสอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ� 
 
2556302 ภาคนิพนธ�       6  หน6วยกิต
 Term Paper 
 ใหDเลือกศึกษาปรากฏการณ�หรือประเด็นปpญหาท่ีสนใจที่เก่ียวขDองกับรัฐประศาสนศาสตร� 
แลDวใชDกรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ในการศึกษาปรากฏการณ�หรือตอบคําถาม
การวิจัยอยAางเปHนระบบ แลDวเขียนรายงานโดยใชDรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยทางวิชาการ โดยมี
อาจารย�ที่ปรึกษากํากับดูแล ท้ังน้ี ตDองสอบผAานการสอบประมวลความรูD รวมทั้งไดDรับความเห็นชอบและ
อนุมัติใหDผAานการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ� 
 
 
 
 


