หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัย

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นวัตกรรมการจัดการ
หมวดที่ 1 ข1อมูลทั่วไป

1.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
Master of Public Administration Program in Public Administration

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อยAอ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อยAอ : M.P.A. (Public Administration)

3.

จํานวนหน6วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนAวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมAนDอยกวAา 39 หนAวยกิต

4.

หลักสูตรและอาจารยผู1สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จํานวนหน6วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมAนDอยกวAา
39 หน6วยกิต
4.1.2 โครงสร1างหลักสูตร แบAงเปHนหมวดวิชาดังนี้
จํ า แนกเปH น 2 แผน คื อ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสรD า งหลั ก สู ต ร
ประกอบดDวยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ หมวดวิชาเฉพาะดDาน หมวดวิชาวิทยานิพนธ/ภาค
นิพนธ โดยมีจํานวนหนAวยกิตแตAละหมวดดังนี้

องคประกอบหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาสัมพันธ
3. หมวดวิชาเฉพาะดDาน
3.1 วิชาบังคับ
3.2 วิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ
5. ภาคนิพนธ
รวม

แผน ก แบบ ก 2
(หน6วยกิต)
ไมAนับหนAวยกิต
3
24
18
6
12
39

1) แผน ก 2
1.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ
1.3) หมวดวิชาเฉพาะดDาน
1.3.1) วิชาบังคับ
1.3.2) วิชาเลือก
1.4) วิทยานิพนธ
2) แผน ข
2.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ
2.3) หมวดวิชาเฉพาะดDาน
2.3.1) วิชาบังคับ
2.3.2) วิชาเลือก
2.4) ภาคนิพนธ
4.1.3 รายวิชาในหมวดต6างๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเรียนไมAนับหนAวยกิต ตามรายวิชาตAอไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Grandest Students
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
Computer for Grandest Students

แผน ข
(หน6วยกิต)
ไมAนับหนAวยกิต
3
30
18
12
6
39
ไมAนับหนAวยกิต
3 หนAวยกิต
24 หนAวยกิต
18 หนAวยกิต
6 หนAวยกิต
12 หนAวยกิต
ไมAนับหนAวยกิต
3 หนAวยกิต
30 หนAวยกิต
18 หนAวยกิต
12 หนAวยกิต
6 หนAวยกิต
ไมAนับหนAวยกิต
น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

2) หมวดวิชาสัมพันธ
3 หน6วยกิต
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเรียน 3 หนAวยกิต ตามรายวิชาตAอไปนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Administration
3) หมวดวิชาเฉพาะด1าน
3.1) วิ ช าบั ง คั บ ทั้ ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหD เ รี ย น 18 หนA ว ยกิ ต
ดังรายวิชาดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555301 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐแนวใหมA
3(3-0-6)
Theory of Public Administration and
New Public Management
2555304 องคการและการจัดการสมัยใหมA
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 การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management
2555346 สภาพแวดลDอมของรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
The Environment of Public Administration
3.2) วิชาเลือก ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหDเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
เทAานั้น โดยแผน ก แบบ ก 2 ใหDเลือก 6 หนAวยกิต และแผน ข ใหDเลือก 12 หนAวยกิต ดังรายวิชาดังตAอไปนี้
3.2.1) วิ ช าเ อ ก การ จั ดก าร อ งค กรป ก ครอ งส6 ว น ท1 อ งถิ่ น (Local
Administrative Organization Management)
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Information and Communication Technology System for
Public Management
2555315 กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Law for Public Management

รหัส
2555316
2555347
2555348
2555349
2555350
2555351
2555352
2555353
2555354
2555355
2555356
2555357
2555358
2555359

ชื่อวิชา
สัมมนาปpญหาการปกครองทDองถิ่นไทย
Seminar on Thai Local Administrative Problems
การจัดการองคกรปกครองสAวนทDองถิ่นสมัยใหมA
Modern Local Administrative Organization Management
การจัดการโครงการ
Project Management
การจัดการเครือขAายและการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม
Network Management and Participatory
Public Administration
จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ
Ethics and Leadership in Management
ขบวนการทางสังคมและภูมิปpญญาทDองถิ่นไทย
Social Movement and Thai Local Wisdom
การจัดการความรูDเพื่อการพัฒนาชุมชน
Knowledge Management for
Community Development
การจัดการความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ
Conflict and Crisis Management
การพัฒนาทDองถิ่นอยAางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
The Concepts of the Royal Initiative for
Sustainable Local Development
การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการสาธารณะ
Efficiency Development in Public Service
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสAวนทDองถิ่น
Strategies for Local Administrative Organization
Development
การจัดการสิ่งแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resource Management
การสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
Public Communication for Society
การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาพื้นที่ทDองถิ่นเชิงบูรณาการ
Strategic Planning for Integrated Local Area Development

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
2555360

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
สัมมนาการจัดการองคกรปกครองสAวนทDองถิ่นเปรียบเทียบ
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
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
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 การพัฒนาทDองถิ่นอยAางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
The Concepts of the Royal Initiative for
Sustainable Local Development
2555359 การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาพื้นที่ทDองถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Strategic Planning for Integrated Local Area Development
2555361 หลักเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนานโยบาย
3(3-0-6)
Economics for Policy Development
2555362 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Management
2555363 การกําหนดและการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
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
2555366

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
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 การจัดการองคการสมัยใหม6และการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Modern Organization Management and Human Resource Management)
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
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 การพัฒนาทDองถิ่นอยAางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
The Concepts of the Royal Initiative for
Sustainable Local Development

รหัส
2555355

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Efficiency Development in Public Service
2555370 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
2555371 ระบบคุณภาพ การจัดการความรูD และองคการแหAงการเรียนรูD
3(3-0-6)
Quality System, Knowledge Management and
Learning Organization
2555372 การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Marketing
2555373 พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการสมัยใหมA
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 บรรจุแตAงตั้ง 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 สัมมนาการจัดการองคการภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Seminar on Public Sector Management for ASEAN
Community
3.2.4) วิ ช าเอก การจั ดการการคลั ง และงบประมาณ (Fiscal and
Budgeting Management)
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2555303 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
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
2555350
2555354
2555372
2555379
2555380
2555381
2555382
2555383
2555384
2555385
2555386
2555387
2555388

ชื่อวิชา
จริยธรรมและภาวะผูDนําทางการจัดการ
Ethics and Leadership in Management
การพัฒนาทDองถิ่นอยAางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
The Concepts of the Royal Initiative for
Sustainable Local Development
การตลาดภาครัฐ
Public Sector Marketing
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
Economics for Public Administration
การจัดการพัสดุและสํานักงาน
Supplies and Office Management
การบัญชีสําหรับการจัดการภาครัฐ
Managerial Accounting for Public Sector Management
การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา
Taxation for Development
การคลังสาธารณะ
Public Finance
การจัดการการเงินองคการภาครัฐ
Financial Public Sector Management
การงบประมาณ
Budgeting
การจัดการการลงทุนสาธารณะ
Public Investment Management
การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน
Management and Control of Financial Risk
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4) หมวดวิทยานิพนธ
4.1) แผน ก แบบ ก 2
รหัส
ชื่อวิชา
2556301 วิทยานิพนธ
Thesis
4.2) แผน ข
รหัส
ชื่อวิชา
2556302 ภาคนิพนธ
Term Paper
4.1.4

น(ท-ป-ศ)
12 หนAวยกิต
น(ท-ป-ศ)
6 หนAวยกิต

คําอธิบายรายวิชา

รหัส
2555301

คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐแนวใหม6
3(3-0-6)
Theory of Public Administration and
New Public Management
ความเปHนมาของแนวคิดทางสาธารณประโยชน สาธารณกิจ (Public Affairs) และ
ภาครัฐ (Public Sector) พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรในแตAละยุคสมัย ตั้งแตAยุค
คลาสสิค ยุคคลาสสิคใหมA ยุคสมัยใหมA จนถึงยุคหลังสมัยใหมA และขDอดีขDอเสียของแนวคิด ทฤษฎีในแตAละยุค
สมัย ความสัมพันธระหวAางการเมืองกับการจัดการภาครัฐ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐที่
มุAงเนDนผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการแผAนดินและตามความตDองการของประชาชน การพัฒนา
ระบบมาตรฐานการบริการขององคการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาความรAวมมือระหวAางกิจกรรมภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการสรDางจริยธรรม คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล
ในการจัดการภาครัฐ รวมทั้งแนวโนDมของรูปแบบและการจัดการภาครัฐในอนาคต
2555302

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Public Administration
ความหมาย ลักษณะ และเป}าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนด
หัวขDอการวิจัย การทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวขDอง ตัวแปรและสมมติฐาน ประชากรและกลุAม
ตัวอยAาง การสรDางเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขDอมูล การวิเคราะหขDอมูล การอภิปรายผลการวิจัยและ
การใหDขDอเสนอแนะ การเขียนเคDาโครงและบทความผลการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชD
เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดDานรัฐประศาสนศาสตรและสังคมศาสตร ปรัชญาทางดDานสังคมศาสตรในการ
วิจัย จริยธรรมของนักวิจัยทางสังคมศาสตร รวมทั้งใหDผูDเรียนทําการศึกษาคDนควDางานวิจัย วิเคราะหขDอมูล
และเขียนโครงงานวิจัยทางสังคมศาสตร

รหัส
2555304

คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
องคการและการจัดการสมัยใหม6
3(3-0-6)
Organization and Modern Management
แนวคิด ทฤษฎีขององคการ รวมถึงองคการสมัยใหมA เชAน องคการแหAงความรูD องคการ
เสมือนจริง องคการสมรรถนะสูง เปHนตDน โครงสรDางและรูปแบบตAางๆ ขององคการภาครัฐ เชAน องคการ
ภาครัฐทั่วไป รัฐวิสาหกิจ องคการภาครัฐรูปแบบใหมA พฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ สภาพแวดลDอม
องคการ การสื่อสารในองคการ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ การเมืองในองคการ ความขัดแยDงใน
องคการ การเรียนรูDขององคการ แรงจูงใจ ภาวะผูDนํา พฤติกรรมกลุAม รวมถึงพัฒนาการแนวคิด ทฤษฎีดDาน
การจัดการจากแบบดั้งเดิมจนถึงการจัดการสมัยใหมA วิสัยทัศน การวางแผน การตัดสินใจ
การกํ า หนดกลยุ ท ธ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ดชอบตA อ สั ง คม การจั ด การความหลากหลาย การจู ง ใจ
การจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคนิ ค การจั ดการสมั ย ใหมA การพั ฒ นาองคการทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อใหDนักศึกษาสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎีองคการถึงความเหมาะสมระหวAางระบบ
การจัดการกับลักษณะงานขององคการเหลAานั้น
2555305

นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Public Policy and Strategic Planning
ความหมาย ประเภท กระบวนการของนโยบายสาธารณะ องคกรที่เกี่ยวขDองกับระบบ
ของนโยบาย การวิเคราะหสภาพแวดลDอมตAางๆ บทบาทและอิทธิพลของปpจจัยตAางๆ ตAอการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ การวิเคราะหนโยบายทั้งในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ ตัวแบบการออกแบบนโยบาย เทคนิคใน
การวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกตAางๆ การกําหนดวิธีวัดความสําเร็จของนโยบาย ปpจจัยที่
มีผลตAอความสําเร็จหรือความลDมเหลวของการนํานโยบายไปสูAการปฏิบัติ รวมทั้งความหมาย หลักการ และ
กระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ ความสัมพันธระหวAางการกําหนดนโยบายกับการวางแผนเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการขององคกร โดยเนDนวิธีการดําเนินงานขององคการประเภทตAางๆ เพื่อใชDในการวิเคราะห
ถึงปpญหาและแนวทางในการดําเนินกลยุทธเปHนสําคัญ
2555306

การจัดการการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับที่มาของรายไดD นโยบาย แผน และระเบียบปฏิบัติ วAา
ดDวยการคลัง สาธารณะและการงบประมาณ การใชDม าตรการทางการคลั ง อั นไดDแกA ภาษีอากร รายจA า ย
ภาครัฐ และการกAอหนี้สาธารณะ การวิเคราะหรายรับ รายจAาย และการกAอหนี้ของรัฐบาล ประเภทและ
กระบวนการงบประมาณ ระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุAงเนDนผลงาน เทคนิคการวิเคราะหงบประมาณ
การจั ดทํ าและประเมิ นกระบวนการงบประมาณ การควบคุ ม งบประมาณ ความสั ม พั นธระหวA า งระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการคลังและงบประมาณ บทบาทของภาครัฐในการใชDนโยบายการเงินและ
การคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัส
2555307

คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐ เนDนการประยุกตใชD
แนวคิ ด ตะวั น ออกและแนวคิ ด ทางตะวั น ตกเขD า ดD ว ยกั น การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ยในเชิ ง กลยุ ท ธ
การบูรณาการระหวAางกลยุทธขององคการและกลยุทธของบุคคลเขDาดDวยกัน โดยผAานทางภารกิจหลักของ
การจัดการทรั พยากรมนุษยภาครั ฐ การจัดการความปลอดภัยในองคการ จริ ยธรรม คุณธรรมของ
ปฏิ บัติ ง าน ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย เทคนิ ค ทางการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย
สมัยใหมA รวมทั้งวิเคราะหปpญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตAอการดําเนินงานขององคการ
1555101

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1-2-3)
English for Graduate Students
ฝ€กทักษะการพูด การฟpง การอAาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เนDนการอAานและสรุป
ใจความสําคัญของบทคัดยAอและเอกสารทางวิชาการ จากการฝ€กการเขียนบทคัดยAอโดยสิ่งพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส
4125101

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1-2-3)
Statistics and Software programs for Social Science Research
ความรูDพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชDคอมพิวเตอร เนDนทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชDสืบคDนขDอมูลอินเตอรเน็ต ความรูDเบื้องตDนในการใชDโปรแกรมประยุกตในการบริหารงาน
2555346

สภาพแวดล1อมของรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
The Environment of Public Administration
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบโลกาภิวัตน บริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ความสัมพันธระหวAางประเทศและองคการระหวAางประเทศ เชAน อาเซียน สหภาพยุโรป
องคการการคDาโลก สหประชาชาติ เปHนตDน วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลDอม และพลังงาน
ทั้งในประเทศและตAางประเทศที่สAงผลกระทบตAอการจัดการสิ่งแวดลDอมภายในและภายนอกขององคการ
ภาครัฐ องคการภาคเอกชน และชุมชนทDองถิ่นทั้งในยุคปpจจุบันและอนาคต ตลอดจนการวิเคราะหสภาพ
ปpญหาตAางๆ ที่เกิดขึ้นในปpจจุบัน รวมทั้งหาแนวทางแกDไขเพื่อปรับเปลี่ยนองคการและการจัดการใหDมีความ
เหมาะสมสอดคลDองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555347

การจัดการองคกรปกครองส6วนท1องถิ่นสมัยใหม6
3(3-0-6)
Modern Local Administrative Organization Management
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ยวกั บ การปกครองสA วนทD องถิ่ นและการกระจายอํ า นาจ ประเภท
โครงสรD า ง อํ านาจหนD า ที่ การจั ดการ และการกํ า กั บดู แ ลองคกรปกครองสA ว นทD อ งถิ่ นของไทย บทบาท
ทางดDานการใหDบริการสาธารณะขององคการปกครองทDองถิ่น เทคนิคทางการจัดการองคการปกครองทDองถิ่น
สมัยใหมA ทั้งในดDานการกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทDองถิ่น การบริหารภาครัฐที่มุAงเนDนผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการแผAนดินและความตDองการของประชาชน การพัฒนาระบบมาตรฐานใน
การใหD บ ริ ก ารสาธารณะ การจั ด การคลั ง และงบประมาณทD อ งถิ่ น การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการความขัดแยDง จริยธรรมทางการจัดการ การจัดการเครือขAายระหวAาง
องคกรปกครองสAวนทDองถิ่นกับองคกรอื่นๆ การจัดการทDองถิ่นที่ประชาชนมีสAวนรAวม โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษา
ประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะตAอการพัฒนาการจัดการ
2555348

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการจัดการโครงการสาธารณะ ตั้งแตA การวางแผนและ
วิ เ คราะหโครงการ เนD นการวิ เ คราะหความเปH นไปไดD ข องโครงการทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
จัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ การดําเนินและบริหารโครงการ ปpจจัยที่มีอิทธิพลตAอการจัดการ
โครงการ การจัดการความเสี่ยง การบริหารเวลา การจัดสรรและจัดการทรัพ ยากร การควบคุ มและการ
ประเมินผลโครงการ เทคนิคการประเมินผลโครงการ ปpจจัยที่สAงผลตAอความสําเร็จหรือความลDมเหลวในการ
จัดการโครงการ โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะหจากกรณีศึกษาที่เปHนโครงการสาธารณะเปHนสําคัญ
2555349

การจัดการเครือข6ายและการบริหารราชการแบบมีส6วนร6วม
3(3-0-6)
Network Management and
Participatory Public Administration
ความหมาย ความเปHนมา หลักการสําคัญ ของกระบวนการประชาสังคม การจัดการ
เครือ ขA าย และการบริ หารราชการแบบมี สAวนรA วม บทบาทของการเปH นหุD นสA ว นระหวA างองคการภาครั ฐ
องคการภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระบวนการ ความสําคัญ และกลไกการสรDางเครือขAายสังคมที่
สAงเสริมใหDเกิดการบริหารราชการแบบมีสAวนรAวม การจัดการความสัมพันธ เทคนิคในการสรDางเครือขAาย
พันธมิตร การเจรจาตAอรองระหวAางบุคคลและระหวAางหนAวยงาน ใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555303

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Information and Communition Technology System
for Public Management
แนวคิด ความหมาย บทบาทและความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ประโยชนและการนํ า มาใชD ใ นการจั ด การองคการภาครั ฐ ความรูD พื้ น ฐานทางคอมพิ ว เตอร
กระบวนการสื่อสารและสื่อตAางๆ ระบบเครือขAายและการใชDประโยชน รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสการ
ใชDระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดการองคการภาครัฐ รวมถึงผลดีและผลเสียของการนําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชDประโยชน โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและ
ขDอเสนอแนะในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการองคการภาครัฐ
2555315

กฎหมายมหาชนสําหรับการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Law for Public Management
หลักกฎหมาย ความหมาย องคประกอบ ประเภท วิวัฒนาการ และกระบวนการของ
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวขDองกับระเบียบบริหารราชการแผAนดิน ความสัมพันธระหวAางกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายอื่น การเปHนนิติบุคคลและสถาบันตAางๆ ของรัฐ แนวนโยบายพื้นฐานแหAงรัฐในรัฐธรรมนูญ
ที่
เกี่ ยวขD องกับ การจั ดการองคการภาครั ฐ ขอบเขตและลั ก ษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน สถาบั นทาง
กฎหมายมหาชน แนวความคิดและนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมายมหาชน หลักการและบทบัญญัติ
ทางกฎหมายมหาชนตAางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผAนดิน โดยเนDนที่หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครอง คําสั่งทางปกครอง นิติวิธีทางการปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมการใชD
อํานาจทางปกครองของรัฐและเจDาหนDาที่ของรัฐ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งศึกษาคดี
และคําพิพากษาตัวอยAางที่นAาสนใจ โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษาปpญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชDกฎหมายของ
องคการภาครัฐ และหาแนวทางแกDไขปpญหานั้น
2555316

สัมมนาปqญหาการปกครองท1องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Seminar on Thai Local Administrative Problems
สภาพทั่วไปของเมืองและชนบท ความสัมพันธระหวAางสAวนภูมิภาคและทDองถิ่น ปpญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลDอม การเคลื่อนยDายประชากรและแรงงาน การเปลี่ยนแปลงการผลิต
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ การไหลเวียนทางวัฒนธรรมและผลกระทบตAอชีวิตความ
เปHนอยูAของคนในชนบทและเมือง

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555350

จริยธรรมและภาวะผู1นําทางการจัดการ
3(3-0-6)
Ethics and Leadership in Management
แนวคิดและหลักพื้นฐานเรื่องผูDนํา ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผูDนําในการเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดชอบของผูDนําในกระบวนการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่จําเปHนของผูDนํายุคใหมA เชAน ทักษะการ
เปHนผูDนําในยุคโลกาภิวัตน ความเขDาใจบทบาทของผูDนํากับแนวคิดประชาธิปไตย การสรDางความสัมพันธที่
สรDางสรรคในองคการ การเปHนผูDนําที่สรDางแรงบันดาลใจ การเปHนผูDนําที่มีจริยธรรมและการบริหารผูDตามอยAาง
มีคุณธรรม รวมทั้งหลักจริยธรรมทางการจัดการองคการภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก
หลักการบริหารกิจการบDานเมืองและสังคมที่ดี หลักความรับผิดชอบตAอสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ
ตAอสาธารณะ จรรยาบรรณของผูDปฏิบัติงานภาครัฐ ปpญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวขDองกับการจัดการสาธารณะ
และการสรDางจริยธรรมทางการจัดการแกAบุคลากรในองคการ โดยเนDนการวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวขDองกับ
จริยธรรมทางการจัดการสําหรับการพัฒนาภาวะผูDนําองคการภาครัฐในปpจจุบัน

2555351

ขบวนการทางสังคมและภูมิปqญญาท1องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Social Movement and Thai Local Wisdom
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเปHนมา และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร การจัดชAวงชั้นทางสังคม กลุAมสังคม
สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคมในรูปแบบตAางๆ ตลอดจน ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในดDานตAางๆ ทั้งทางดDานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลDอม และวัฒนธรรม ประชา
สังคม (Civil Society) กับเครือขAายการพัฒนา โดยเนDนถึงการประยุกตใชDแนวคิดและทฤษฎีดังกลAาวในการ
ทําความเขDาใจถึงกําเนิด พัฒนาการ และการสรDางเครือขAาย ตลอดจนผลกระทบของกระแสความคิดภูมิ
ปpญญาทDองถิ่นในลักษณะที่หลากหลายในสังคมไทย
2555352

การจัดการความรู1เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Knowledge Management for Community Development
ความสําคัญและความจําเปHน การจัดการความรูD แนวคิดการจัดการความรูD การจัดการ
ความรูDกับองคการแหAงการเรียนรูD และการถอดบทเรียน การสังเคราะหองคความรูD โดยเนDนกรณีศึกษาองค
ความรูD ที่ มี ผ ลตA อ การพั ฒ นาชุ ม ชนในทD อ งถิ่ น โดยเนD น ใหD ผูD เ รี ย นศึ ก ษาประเด็ น สํ า คั ญ แลD ว มาอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555353

การจัดการความขัดแย1งและภาวะวิกฤติ
3(3-0-6)
Conflict and Crisis Management
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ บริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลDอม วัฒนธรรม ภัยพิบัติ และพฤติกรรมที่
ทําใหDเกิดความขัดแยDงและภาวะวิกฤติ กระบวนการและวิธีการในการแกDปpญหาจัดการความขัดแยDงทั้งระดับ
โครงสรDาง ระดับกลุAม และระดับปpจเจกชน การควบคุมความขัดแยDง การทําประชาพิจารณ การไกลAเกลี่ย
การสื่อสารในความขัดแยDง เทคนิคและกระบวนการเจรจาตAอรองในสถานการณเฉพาะและในบริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกตAาง เทคนิคการจัดการการแกDไขเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในขณะเกิดภาวะวิกฤติและหลังเกิด
ภาวะวิ ก ฤติ โดยจะมี การใชD กรณีศึ กษาของการจั ดการความขั ดแยDง และภาวะวิ ก ฤติ ทั้ งในประเทศ และ
ตAางประเทศเปHนตัวอยAางจริงประกอบการศึกษา เพื่อใหDนักศึกษาไดDอภิปรายและวิพากษแสดงความคิดเห็นใน
การนําไปปฏิบัติ
2555354

การพัฒนาท1องถิ่นอย6างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
The Concepts of the Royal Initiative for
Sustainable Local Development
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาอยAางยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยAาง
ยั่งยืน แนวคิดในการจัดการภูมิสังคม ทฤษฎีการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตร แนวคิดการพัฒนา
เพื่อพึ่งตนเอง ทฤษฎีใหมA เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งในระดับมหภาค การเงิน
การคลัง การคDาระหวAางประเทศ และในระดับจุลภาค การผลิตในระดับครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การประยุกตใชDแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอยAางยั่งยืน บทบาทของผูDนําในการ
ดําเนินงานพัฒนาทDองถิ่น แนวทางบูรณาการการพัฒนาชุมชนเกษตรอยAางพอเพียง โดยเนDนการเรียนรูDจาก
กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2555355

การพัฒนาประสิทธิภาพในการให1บริการสาธารณะ
3(3-0-6)
Efficiency Development in Public Service
โครงสรDาง อํานาจหนDาที่ และความสัมพันธระหวAางองคการภาครัฐในระดับตAางๆ การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการ การอํานวยการบริการสาธารณะโดยมุAงเนDนประโยชนสาธารณะ เทคนิค
สมัยใหมA ในการจั ดการสาธารณะตAางๆ เชAน สิ่ง แวดลDอม ชุมชนแออั ด สวัสดิ การสัง คม ฯลฯ การควบคุ ม
ตรวจสอบการบริหารงานองคการภาครัฐโดยองคการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ ปpจจัยสนับสนุนใหDเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหDบริการ โดย
เนDนใหDผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555356

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองส6วนท1องถิ่น
3(3-0-6)
Strategies for Local Administrative Organization Development
ศึ ก ษาและประยุ ก ตใชD แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ หารจั ด การทD อ งถิ่ นแบบบู ร ณาการ
ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับทDองถิ่น ยุทธศาสตรและกระบวนการการบริหารนโยบาย
แผน การคลัง และการบริหารที่เนDนผลงาน การบริการสาธารณะเชิงคุณภาพ โดยมุAงวิเคราะหสภาพปpจจุบัน
ปpญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการพั ฒนาการจัดการองคกรปกครองทDอ งถิ่ นใหDมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล
2555357

การจัดการสิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environmental and Natural Resource Management
แนวคิ ด ทฤษ ฎี เ กี่ ยวกั บกา รจั ด กา ร สิ่ ง แวดลD อ มและท รั พ ยาก รธรร มชา ติ
ระบบนิเวศวิทยา การวิเคราะหระบบการจัดการสิ่งแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติ กลยุทธและเทคนิคการ
จั ดการสิ่ ง แวดลD อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน กระบวนการและการประเมิ น ผลกระทบของการ
ตัดสินใจดDานสิ่งแวดลDอมที่นําไปสูAการพัฒนาอยAางยั่งยืน ทั้งในระดับทDองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก กลไกในการป}องกัน การควบคุมและการแกDไขปpญหาวิกฤตการณทางสิ่งแวดลDอม เชAน นโยบาย
กฎหมาย มาตรการจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ เปH นตD น ปp ญหาและอุ ป สรรคในการจัด การสิ่ ง แวดลD อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยAางยิ่งในมิติทางการเมืองและสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบปpญหาและ
มาตรการแกDไขปpญหาทางการจัดการสิ่งแวดลDอมและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและตAางประเทศ
2555358

การสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
3(3-0-6)
Public Communication for Society
ความหมายของสื่อสาธารณะ ประเภท และศักยภาพของสื่อสาธารณะที่มีผลตAอการรับรูD
ของคนในสังคม เชAน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต ปpจจัยที่มีผลตAอความสําเร็จในการใชDสื่อ
สาธารณะเพื่องานทางการเมืองและการจัดการภาครัฐ เนDนการศึกษาตัวอยAางความสําเร็จของการใชDสื่อ
สาธารณะในการนําและเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูDบริโภค เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทางการเมือง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม
2555359

การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาพื้นที่ท1องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Strategic Planning for Integrated Local Area Development
ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาพื้นที่ทDองถิ่นทั้งในเมืองและชนบท บทบาท
ของเมืองและชนบทในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ทDองถิ่น

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

เชิงบูรณาการ กลยุทธ กระบวนการ เทคนิคการวางแผน แนวทาง และทักษะการจัดการพื้นที่ในดDานตAางๆ
เชAน การวางผังเมืองและทDองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลDอม การจัดการบริการสาธารณะทางสังคม การสAงเสริม
และพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ระบบภูมินิเวศทDองถิ่น เทคนิคภูมิสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทDองถิ่น การ
กําหนดเขตการจัดการ การจัดการชุมชนนAาอยูA การจัดการภูมิทัศนและพื้นที่สาธารณะ
2555360

สัมมนาการจัดการองคกรปกครองส6วนท1องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Seminar on the Comparative Study of Local Administrative
Organization Management
การสัมมนาเปรียบเทียบประเด็นความเหมือน ความแตกตAาง และการจัดการองคกร
ปกครองสAวนทDองถิ่นของไทยและตAางประเทศ ทั้งในดDานของวิวัฒนาการ รูปแบบ โครงสรDาง อํานาจหนDาที่
การบริหารจัดการ คลังและงบประมาณ กลไกการตรวจสอบการทํางาน นวัตกรรมทางการจัดการองคกร
ปกครองสAวนทDองถิ่น ปpจจัยทางดDานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สAงผลตAอองคกรปกครอง
ทDองถิ่น ปpญหาทางการจัดการขององคกรปกครองสAวนทDองถิ่นในปpจจุบัน และทิศทางของการพัฒนาองคกร
ปกครองสAวนทD องถิ่ นในอนาคต โดยการนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธีการวิ เคราะหระบบการจั ดการในเชิ ง
เปรียบเทียบที่ไดDศึกษามาในหลักสูตรมาทําการวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวทางการแกDไข หรือพัฒนาการจัดการ
2555361

หลักเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนานโยบาย
3(3-0-6)
Economics for Policy Development
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวขDองกับการวางแผนและกําหนด
นโยบาย การใชDหลักเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหและประเมินคAาใชDจAาย/ผลตอบแทนของนโยบายโครงสรDาง
และขD อ จํ า กั ดระบบเศรษฐกิ จที่ มี ตAอ การกํ า หนดและการดํ าเนิ นนโยบายสาธารณะของประเทศ รวมถึ ง
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขทางดDานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2555362

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Management
ศึกษาการวิเคราะหและการสรDางตัวแบบ สมการเสDนตรง วิธีแกDปpญหาของสมการ
เสDนตรง ความนAาจะเปHน การตัดสินใจภายใตDความไมAแนAนอน การตัดสินใจและการวิเคราะหความเสี่ยง การ
บริหารและการควบคุมสินคDาคงคลัง ทฤษฎีการจัดลําดับงาน เทคนิคการจัดลําดับงานแบบ PERT การ
พยากรณ

รหัส

คําอธิบายรายวิชา
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2555363

การกําหนดและการวิเคราะหนโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy Formulation and Policy Analysis
ลั ก ษณะและสาระสํ า คั ญ ของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกํ า หนดนโยบาย
การกําหนดวัตถุประสงคและเป}าหมายในการดําเนินนโยบาย ปpจจัยและอิทธิพ ลของสถาบันการเมืองและ
ระบบราชการที่มีผลตAอ การกํ าหนดนโยบายสาธารณะ หลั กการและเทคนิคในการวิ เคราะหผลลั พธและ
ผลกระทบในการดําเนินนโยบาย รวมถึงวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการกําหนดและวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะของไทยและตAางประเทศ
2555364

การนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Implementation and Policy Evaluation
ทฤษฎี ตั ว แบบ กระบวนการ กลยุ ท ธ และปp จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตA อ ความสํ า เร็ จ
ของการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ข องการประเมิ น ผลนโยบายสาธารณะ
การกํ า หนดมาตรฐาน ตั ว ชี้ วัด หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารในการวิ เ คราะหและประเมิ น ผล เทคนิ ค ในการ
ประเมินผล การตีความและวิเคราะหผลการดําเนินนโยบายสาธารณะ โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะหกรณี
ตัวอยAางของการนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะของไทยที่สําคัญ
2555365

การประเมินสภาวะแวดล1อมและปqจจัยนําเข1าโครงการ
3(3-0-6)
Evaluation of Project Context and Project Input
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารประเมิ น ความเที่ ยงตรง และความคลาดเคลื่ อ น
ในการประเมิน ปpจจัยที่สAงผลตAอการประเมิน ความสําคัญของการประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDา
โครงการ วิเคราะหวัตถุประสงคและตัวแปรที่เกี่ยวขDองกับสภาวะแวดลDอมโครงการและปpจจัยนําเขDาโครงการ
การวางแผนประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจั ยนํ าเขD าโครงการ เครื่ องมื อและวิ ธีการรวบรวมขDอ มูลที่
เหมาะสมในการประเมินสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ การประเมินความตDองการ การประเมิน
ความพรDอมของโครงการ ปpญหาและแนวทางแกDไขปpญหาสภาวะแวดลDอมและปpจจัยนําเขDาโครงการ
2555366

การศึกษาความเปxนไปได1และการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Feasibility Study and Project Appraisal
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของโครงการและการประเมินโครงการ
วิธี
การศึกษาโครงการ ผลกระทบของสภาพแวดลDอมที่จะมีผลกระทบตAอการศึกษาความเปHนไปไดD
การ
วิเคราะหความเปHนไปไดDของโครงการดDานการจัดการ การกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมิน การ
เตรียมรายงานการศึกษาความเปHนไปไดD เทคนิคการประเมิน การติดตามและการประเมินผลโครงการ ปpญหา
และปpจจัยที่มีผลกระทบตAอการประเมินโครงการ จริยธรรมของนักประเมินโครงการ
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2555367

การประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ
3(3-0-6)
Evaluation of Project Process, Output and Impact
ศึกษาความสําคัญของการประเมินการดําเนินงาน ผลผลิตและผลกระทบจากโครงการ
ปpจจั ยสิ่ง แวดลDอมที่มีอิทธิ พลตA อการบริหารโครงการ วิเคราะหตั วแปรที่ เกี่ยวขDองกับการดําเนินงานและ
ผลผลิตโครงการ การวางแผนและดําเนินงานตามแผนประเมินการดําเนินงานและผลผลิตโครงการ การ
ประเมินผลกระทบจากโครงการ ดDานเศรษฐกิจ ดDานสังคม ดDานการเมือง ดDานสิ่งแวดลDอม ดDานเทคโนโลยี
และดDานนิเวศน องคการและผูDที่มีบทบาทหนDาที่ในการบริหารโครงการ ปpญหาและแนวทางแกDไขปpญหาการ
ดําเนินงาน ผลผลิตและผลผกระทบจากโครงการ เครื่องมือที่ใชDในการควบคุมและติดตามความกDาวหนDาของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะหการประเมินผลสําเร็จของโครงการ
2555368

สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย
3(3-0-6)
Seminar on Public Policy and Public Management in Thailand
สัมมนาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะรAวมสมัย การกําหนดและการนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติในสาขาตAางๆ ของไทย เชAน นโยบายดDานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลDอม เปHน
ตDน การจัดการสาธารณะขององคการภาครัฐไทย การวางแผนกําลังคน การจัดการดDานการเงิน การคลัง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงผลกระทบของนโยบายและการจัดการ
สาธารณะของไทย ภายใตDการควบคุม ดูแ ลของอาจารยผูDรั บผิดชอบรายวิ ชา โดยกํ าหนดใหDผูDเรียนศึ กษา
ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับปpญหานโยบายสาธารณะหรือการจัดการสาธารณะขององคการภาครัฐไทย แลD ว
นํามาอภิปรายเพื่อหาขDอสรุปและเสนอแนะ
2555369

สัมมนาการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Seminar on Policy Formulation for ASEAN
Community Development
สั มมนาประเด็ น กระบวนการการกํ าหนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศตA า งๆ ในกลุA ม
ประชาคมอาเซียน วิเคราะหปpจจัยที่มีผลตAอการกําหนดนโยบาย และการดําเนินนโยบายของประเทศตAางๆ
รวมถึ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากนโยบายทั้ง ตAอประเทศที่กํา หนดนโยบายและตAอ ประเทศไทย ภายใตDก าร
ควบคุมดูแลของอาจารยผูDรับผิดชอบรายวิชา โดยกําหนดใหDผูDเรียนศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบาย
เพื่อการพัฒนาของไทยกับของประเทศอื่นๆ ในกลุAมประชาคมอาเซียน แลDวนํามาอภิปรายเพื่อหาขDอสรุปและ
เสนอแนะ
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นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
ความหมาย ความหลากหลาย ประเภท และคุณคAาของนวัตกรรม ในฐานะที่เปHนปpจจัยที่
สํ า คั ญ ที่ กA อ ใหD เ กิ ด การจั ด การเปลี่ ยนแปลงดD า นตA า งๆ โดยเฉพาะอยA า งยิ่ ง ในดD า นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ดการ
เปลี่ยนแปลงองคการภาครัฐ กระบวนการและปpจจัยสAงเสริมใหDเกิดนวัตกรรมในองคการ รวมทั้งการนํา
นวั ตกรรมมาใชD ในองคการ แนวคิ ด สาเหตุ กระบวนการ และกลยุ ทธในการเปลี่ ยนแปลงองคการ การ
ประเมินผลการเปลี่ ยนแปลง ทั กษะในการวินิจฉั ยองคการเพื่ อ การเปลี่ ยนแปลง ปpจจั ยที่ สนั บสนุ นการ
เปลี่ยนแปลงองคการ บทบาทผูDบริหารในการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
กั บ การตA อ ตD า นการเปลี่ ยนแปลง ทั ก ษะที่ จํ า เปH นที่ จะตD อ งใชD ใ นการเปลี่ ยนแปลงองคการ เชA น การ
ติดตAอสื่อสาร การสนับสนุนใหDองคการมีความยืดหยุAนและปรับตนเองไดD โดยเนDนศึกษาและวิเคราะหจาก
กรณีศึกษาเปHนสําคัญ
2555371
ระบบคุณภาพ การจัดการความรู1 และองคการแห6งการเรียนรู1
3(3-0-6)
Quality System, Knowledge Management and
Learning Organization
ความเปHนมา แนวคิด กระบวนการ และเทคนิค วิธีการตAา งๆ ในการควบคุมคุณภาพ
การสรDางการรัก ษา และการกําหนดมาตรการทางระบบคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้ง องคกร
(Total Quality Management) ตลอดจนแนวโนDม ความสําคัญและการนําการจัดการคุณภาพมาใชDกับ
องคการภาครั ฐ ในอนาคต รวมทั้ ง ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นรูD ที่ มี ตA อ องคการ หลั ก การ
องคประกอบ และกระบวนการของการจัดการการเรียนรูD การพัฒนาองคการแหAงการเรียนรูD การสรDาง
บรรยากาศภายในองคการเพื่อเอื้อและสนับสนุนการเรียนรูD รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวขDอง เชAน เทคโนโลยีการ
สื่อสาร เทคโนโลยีการจัดเก็บขDอมูล เปHนตDน การบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการแสวงหาและ
ใฝ„เรียนใหDเกิดการเรียนรูDตลอดชีวิต การสรDางและพัฒนาผูDสืบทอดตําแหนAงสําคัญในองคการ การกําหนด
เสD นทางการพั ฒ นาตนเองและบุ ค ลากรเพื่ อความกDา วหนD าทางวิ ช าชี พ โดยเนD นศึ ก ษาและวิ เคราะหจาก
กรณีศึกษาองคการภาครัฐเปHนสําคัญ
2555372
การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Marketing
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธทางการตลาด การวิเคราะหขDอมูล การวางแผน
และการวิ จั ย ทางการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ (IMC)
การประชาสัมพันธเชิงรุกขององคกรภาครัฐ การประยุกตใชDการตลาดภาครัฐและการสื่อสารทางการตลาด
เชิงบูรณาการกับการจัดการองคการภาครัฐใหDมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล โดยเนDนใหDผูDเรียนศึกษา
ประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ

รหัส
2555373

คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการสมัยใหม6
3(3-0-6)
Organizational Behavior and Modern Organization Development
วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองคการ อาทิ วั ฒ นธรรมองคการ
ภาวะผูD นํา และศึ กษาความหมาย ความสํ า คัญ แนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธีการในการพั ฒ นาองคการ ทั้ งในดD า น
โครงสรDางและเทคนิคการบริหาร โดยเนDนใหDผูDเรียนการศึกษา วิเคราะห พฤติกรรมองคการภาครัฐที่ตนเอง
สนใจ แลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและแนวทางการพัฒนาองคการ
2555374

การกําหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Policy Formulation and Human Resource Planning
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ บทบาทของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในฐานะเปHนหุDนสAวนทางธุรกิจ (Strategic Partner) ผลกระทบของปpจจัยแวดลDอมภายใน
และภายนอกตAอการจัดการทรัพยากรมนุษย หนDาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ไดDแกA การ
แปลงกลยุ ทธขององคการมาสูA ก ลยุ ทธดD า นการจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย การวางแผนทรั พ ยากรมนุษ ยใหD
สอดคลDองกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหงานและกําหนดตัวแบบความสามารถเพื่อเปHนพื้นฐานของระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาบุคลากรเพื่อสรDางความสามารถในการแขAงขัน การออกแบบ
คAาตอบแทนเพื่อสรDางแรงจูงใจ และการบริหารแรงงานสัมพันธในเชิงกลยุทธ เครื่องมือในการวางแผน
ทรัพ ยากรมนุษ ย เชAน การวิเคราะหงาน การประเมินคAางาน และเทคนิคการพยากรณหาความตDองการ
กําลั งคน เปHนตDน รวมทั้งยัง ศึก ษาถึ งการวางแผนอาชี พ (Career Planning) การจัดทํา เสDนทางอาชี พ
(Career Path) และการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนAง (Succession Plan) เพื่อสามารถทดแทนกําลังคนใน
องคการไดDอยAางเหมาะสม
2555375

การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต6งตั้ง และพัฒนา
3(3-0-6)
Recruitment, Selection and Placement and Development
การกําหนดกลยุทธและนโยบายการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลในสภาพแวดลDอ ม
ตAางๆ ความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลใหDเหมาะสมกับงานและองคการ หลักเกณฑ วิธีการ
และกระบวนการในการสรรหาคัดเลือก เครื่องมือในการคัดเลือกบุคคล กระแสใหมAในการสรรหาคัดเลือกทั้ง
ในองคการภาครัฐ ตลอดจนการบรรจุแตAงตั้งผูDที่ผAานการคัดเลือกใหDเหมาะสมกับตําแหนAงงานและความรูD
ความสามารถ และพัฒนาบุคคลากรใหDมีศักยภาพรวมถึงคงอยูAกับองคกร

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555376

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management System Development
หลักการ แนวคิด ความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
เพื่อตอบสนองตAอการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางการบริหาร นิเวศวิทยาทางการจัดการองคการภาครัฐ
และสอดรับ กับนโยบายและกลยุทธในการจัดการทรั พ ยากรมนุษ ยขององคการ ศึ กษาเชิงบูรณาการจาก
แนวคิดทฤษฎีองคการ จิตวิทยาองคการ ตลอดจนกระบวนทัศนทางการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเนDนใหD
ผูDเรียนศึกษาประเด็นสําคัญแลDวมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะ
2555377

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Assessment
ความหมาย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค ความสําคัญในการประเมินการปฏิบัติงาน
ลักษณะของการประเมินการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ
และเครื่ อ งมื อในการประเมิ นการปฏิ บัติง านที่ มี ความแมA นตรงและเชื่ อ ถื อไดD ปp ญหาในการประเมิ นการ
ปฏิบัติงานพรDอมทั้งการแกDไข ตลอดจนการใชDเทคนิคการบริหารสมัยใหมAประยุกตใชDในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เชAน การประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงกับความสามารถ (Competence-Based Assessment
Techniques) เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดหลักของการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal
KPIs) การจัดทําการประเมินโดยอิงกับหลักการบริหารแบบดุลยภาพระดับบุคคล (HR-Scorecard) เปHนตDน
2555378

สัมมนาการจัดการองคการภาครัฐในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Seminar on Public Sector Management for ASEAN
Community
สัมมนาประเด็นการจัดการขององคการภาครัฐในประเทศตAางๆ ที่อยูAในประชาคม
อาเซียน ที่วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบแนวโนDมสภาวะการแขAงขัน การสรDางศักยภาพเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลง
ขององคการ และสภาพแวดลDอมองคการทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่สAงผลกระทบตAอ
จัดการขององคการภาครัฐในประเทศตAางๆ ที่อยูAใ นประชาคมอาเซียน วิเคราะหโครงสรDาง รูปแบบ
กระบวนการจัดและการบริหารองคการ การควบคุม และความรับผิดชอบตามประเด็นในทฤษฎีองคการ
ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบจุดเดAนและจุดดDอยของระบบการจัดการองคการภาครัฐในแตAละประเทศ เพื่อใหD
นักศึกษาสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองคการภาครัฐของไทย

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555379

เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
หลั ก การสํ า คั ญ ทางเศรษฐศาสตรเบื้ อ งตD น สภาพเศรษฐกิ จ ในปp จ จุ บั น การจั ดสรร
ทรัพยากร บทบาทของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวAางเศรษฐศาสตรกับ
รัฐประศาสนศาสตร ปpญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางในการแกDไขปpญหา
2555380

การจัดการพัสดุและสํานักงาน
3(3-0-6)
Supplies and Office Management
ขอบเขตเนื้ อ หาสาระ หลั ก เกณฑของกิ จ กรรมในการบริ ห ารงานพั ส ดุ เริ่ ม ตั้ ง แตA
การวางแผน การสํารวจกําหนดความจําเปHนและความตDองการทรัพยสิน ที่ดิน สิ่งกAอสรDาง วัสดุ ครุภัณฑ
ของหนAวยงาน การจัดหาพัสดุวิธีตAางๆ การตีราคา การแจกจAายพัสดุ การดําเนินการดDานพัสดุคงคลัง ระบบ
บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วขD อ งกั บ การพั ส ดุ การซA อ มแซม การบํ า รุ ง รั ก ษา การจํ า หนA า ย การจั ด รู ป หนA ว ยงานพั ส ดุ
การจัดการและการติดตามประเมินงาน เชAน การจัดสถานที่และมาตรฐาน การใชDเนื้อที่ การวางแผน การจัด
สํ า นั ก งานและการปรั บ ปรุ ง งานในสํ า นั ก งานซึ่ ง ไดD แ กA การจั ด การเอกสาร การควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารงานในสํานักงานและระบบเครื่องมือเครื่องใชDสํานักงาน
2555381

การบัญชีสําหรับการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Managerial Accounting for Public Sector Management
หลั กการบัญชีและกระบวนการบั นทึ กบั ญชี บทบาทของการบั ญชี เพื่อ การจั ดการใน
องคการภาครัฐ การจัดทํางบการเงิน การบัญชีตDนทุน ตDนทุนมาตรฐาน การบัญชีตDนทุนตามกิจกรรม การ
ปรับปรุงรายการบัญชี การงบประมาณ การวิเคราะหตDนทุนปริมาณและกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การรายงานผลการปฏิบัติการ เทคนิคการกําหนดราคา การนําขDอมูลทางการบัญชีไปใชDในการจัดการองคการ
ภาครัฐ และโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
2555382

การภาษีอากรเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Taxation for Development
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร เชAน ฐานภาษี วัตถุประสงคและโครงสรDางทางภาษี
ความสํ า คั ญของภาษี อากรตA อการพัฒ นาประเทศ การกํ า หนดนโยบายภาษี อ ากร วิ ธีก ารประเมิ นภาษี
ทั้งภาษีทางตรงและทางอDอม หลักการปฏิบัติและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี การจัดทําแผนที่ภาษี การภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นที่จัดเก็บโดยองคการภาครัฐ โดยเนDน
ใหDผูDเรียนศึกษาองคการภาครัฐที่มีสAวนเกี่ยวขDองกับการจัดเก็บภาษีมาศึกษาแลDวทําการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูD เพื่อหาขDอสรุปและขDอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2555383

การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีตAอระบบการเงินและการคลังของไทย การดําเนินนโยบายการเงินและการ
คลังเพื่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะหรายรับ-รายจAายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ การจัดการการคลัง
สาธารณะและการจัดทํางบประมาณสมัยใหมA โดยเนDนการศึกษาและวิเคราะหจากกรณีศึกษาที่เปHนสําคัญ
2555384

การจัดการการเงินองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Financial Public Sector Management
การจัดการเงินพื้นฐาน โดยเนDนที่ความตDองการขององคการภาครัฐ การเงินสAวนรัฐบาล
และการงบประมาณ การบริหารงบลงทุนทั่วไป และงบลงทุนโครงสรDางพื้นฐาน งบการเงินและการวิเคราะห
มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการรายงานทางการเงิน การจัดการตDนทุนและการควบคุมตDนทุน
ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเนDนที่การรายงานตามแบบของรัฐบาล

2555385

การงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgeting
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสรDางของ
งบประมาณ กระบวนการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ศึกษา
เปรียบเทียบระบบงบประมาณของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลDว ปpญหาอุปสรรคในการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
2555386

การจัดการการลงทุนสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Investment Management
การวิเคราะหความคุDมทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของ
การลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะหผลกระทบจากการ
ลงทุนสาธารณะ
2555387

การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Management and Control of Financial Risk
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การและการควบคุ ม ความเสี่ ย งทางการเงิ น ประเภทตA า งๆ
ของธุรกิจประกอบดDวย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพยที่ถือครอง ความเสี่ยงจากการ

รหัส

คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ขาดสภาพคลAองทางการเงิน ความเสี่ยงทางดDานเครดิตของคูAสัญญาความเสี่ยงของการปฏิบัติการทางการเงิน
และความเสี่ยงดDานกลยุทธ
2555388

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Control and Audit
วัตถุประสงค ขอบเขต และแนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน หนDาที่และ
ความรับผิดชอบของผูDตรวจสอบภายใน เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศและ
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
2556301

วิทยานิพนธ
12 หน6วยกิต
Thesis
ทําวิทยานิพนธทางรัฐประศาสนศาสตร โดยการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหอยAางลุAม
ลึก และถูกตDองตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใหDอยูAในขอบขAายทางรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งครอบคลุมในภารกิจ
ภาครัฐในทุกเรื่อง หรือขอบขAายที่เปHนความสัมพันธระหวAางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหDผลการศึกษาสามารถ
นํามาเปHนขDอเสนอแนะทางนโยบายในการบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และเพิ่มพูนองคความรูDทาง รัฐ
ประศาสนศาสตร อาจเลือกระเบียบวิธีการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งไดD เชAน การวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพ หรืออื่นๆ โดยมีอาจารยที่ป รึก ษากํ ากั บดู แล ทั้ง นี้ ตDอ งผAา นการสอบป}องกั นวิ ทยานิพ นธตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบและอนุมัติใหDผAานการสอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2556302

ภาคนิพนธ
6 หน6วยกิต
Term Paper
ใหDเลือกศึกษาปรากฏการณหรือประเด็นปpญหาที่สนใจที่เกี่ยวขDองกับรัฐประศาสนศาสตร
แลDวใชDกรอบทฤษฎีที่ศึกษาในหลักสูตรและอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ในการศึกษาปรากฏการณหรือตอบคําถาม
การวิ จัย อยA า งเปH นระบบ แลD ว เขียนรายงานโดยใชD รู ปแบบการเขีย นรายงานการวิ จัยทางวิ ชาการ โดยมี
อาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล ทั้งนี้ ตDองสอบผAานการสอบประมวลความรูD รวมทั้งไดDรับความเห็นชอบและ
อนุมัติใหDผAานการสอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ

