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รม5101  ภาษาองักฤษ 

PA5101  English 

  ศึกษาหลกัและกลวิธีในการแปล  ฝึกการแปลภาษาองักฤษเป็นไทย  เปรียบเทียบฉบบัแปล

สาํนวนต่างๆ  หลกัการใชส้าํนวนทงัสองภาษา  โดยเฉพาะสาํหรับผูบ้ริการใหศึ้กษาระดบัปริญญาโท  ใน

การอ่านตาํราภาษาต่างประเทศ  ฝึกการสนทนาโดยอาศยัสถานการณ์ทีคลา้ยจริง  กบัอาจารยช์าวต่างประเทศ  

เพือใหส้ามารถศึกษาวิชาการต่างๆ  กบัอาจารยต่์างประเทศได ้

 

รม5102  คณิตศาสตร์บริหาร 

PA5102  Mathematics in Administration 

  ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ขนัตน้ทางคณิตศาสตร์  ทีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางการบริหาร  

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทีเกียวกบัการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน  โดยเนน้ทฤษฎีเบืองตน้และการใช้

ประโยชน์  การโปรแกรมเชิงเสน้ตรงและการประยกุตก์บัปัญหาทางการบริหาร  เช่น  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  

ปัญหาการเงินคงคลงั  ค่าตอบแทน  การประเมินผล 

 

บม5105  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัคอมพิวเตอร์ 

MA5105  Introduction to Computer 

  ศึกษาความรู้ทวัไปเกียวกบัเครืองคอมพิวเตอร์  หลกัการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์  

ภาษาต่างๆ  ทีใชก้บัคอมพิวเตอร์  หลกัการเขียนโปรแกรม  เทคนิคและกรรมวิธีในการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์  

ตลอดจนการประยกุตก์บัปัญหาทางธุรกิจและทางการบริหาร 

 

รม5201  การบริหารภาครัฐ 

PA5201  Public Administration 

  ศึกษาปรัชญาสากลของการบริหารภาครัฐ  ทฤษฎีแนวคิดของการบริหารภาครัฐ  

ความสมัพนัธร์ะหว่างการเมืองกบัการบริหารภาครัฐ  การแสวงหารูปแบบ  มาตรการ  และแนวทางในการ

แปรสภาพ  และพฒันาความร่วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐและเอกชน  สาขาวิชาทีนาํมาใชใ้นการบริหาร

ภาครัฐและการบูรณาการของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการ  และสงัคมศาสตร์ประยกุต ์ สถานภาพขอบข่าย

และทิศทางของสาขาวิชา  ทงัในแนวสากลและกรณีของประเทศไทย 

 

 

 



รม5202  ระบบสงัคมและการเมืองไทย 

PA5202  Thai Socio-Political Systems 

  ศึกษาแนวความคิด  ตวัแบบ  ทฤษฎี  กระบวนการและพฤติกรรมทางสงัคมและการเมือง  

รวมทงัการวิเคราะห์อิทธิพลและความสมัพนัธ ์ ระหว่างระบบสงัคมและการเมือง  กบัการบริหาร  ตลอดจน

การนาํผลงานวิจยัทีสาํคญัๆ  เกียวกบัระบบสงัคมและการเมืองไทยมาเป็นกรณีศึกษา  เพือใหน้กัศึกษา

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา  และการพฒันาระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

 

 

รม5203  ระบบเศรษฐกิจของไทย 

PA5203  Thai Economic System 

  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์  ทงัในระดบัสากลและระดบัชาติทีมี

อิทธิพลต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจของไทย  ตลอดจนผลการวิจยัทีสาํคญัเกียวกบัการวิเคราะห์ระบบ

เศรษฐกิจของไทย  ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจของไทย  และมาตรการของรัฐบาลในการแกปั้ญหาและ

พฒันาเศรษฐกิจ  รวมทงัอิทธิพลของสิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทีมีต่อการตดัสินใจของนกับริหาร 

 

รม5204  ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ 

PA5204  Organization Theory and Management 

  ศึกษาถึงความสาํคญัของทฤษฎี  ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีตวัแบบและพาราไดมส์าํนกั

ต่างๆ  ของทฤษฎีองคก์าร  วิเคราะห์ถึงความสาํคญั  สถานภาพของคนในองคก์าร  การเปลียนแปลงของ

สิงแวดลอ้มทีมีผลกระทบต่อองคก์าร  การเปลียนแปลงขององคก์าร  และบทบาทขององคก์ารในบริบทของ

โลกทีไร้พรมแดน 

 

บม5205  ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ 

MA5205  Management Information System 

  ศึกษาถึงระบบสารสนเทศ  เพือเป็นเครืองมือในการวางแผน  ควบคุม  และตดัสินใจ  ใน

ระดบัการจดัการทุกระดบั  โดยศึกษาสารสนเทศในลกัษณะเป็นทรัพยากรในองคก์าร  และนาํระบบ

สารสนเทศทีทนัสทยัมาใชใ้นองคก์าร  รวมทงัศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศทีมีต่อพฤติกรรมใน

องคก์ร 

 

 

บม5206  การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

MA5206  Human Resource Management and Public Personnel Administration 



  ศึกษาแนวความคิดและนโยบายเกียวกบัการใชท้รัพยากรมนุษย ์ และการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเนน้บทบาทและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนกาํลงัคน  

การบริหารงานบุคคล  การคดัเลือก  การพฒันา  การจ่ายค่าตอบแทน  การประเมินผลงานและการจูงใจ  

ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการจดัการทรัพยากรณ์มนุษย ์ ทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์าร  เพือ

เป็นแนวทางในการประยกุตส์าํหรับการบริหาร 

 

รม5207  การบริหารการคลงัภาครัฐ 

PA5207  Public Financial Administration 

  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหารงานคลงัภาครัฐ  การวิเคราะห์รายรับและ

รายจ่ายรัฐบาล  การใชน้โยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพือการพฒันาประเทศ  ตลอดจนผลกระทบของ

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจโลกทีมีต่อระบบการเงินการคลงัของไทย 

 

รม5208  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

PA5208  Public Policy and Planning 

  ศึกษาระบบกระบวนการของนโยบายสาธารณะ  โดยใหค้วามสาํคญัทงักระบวนการ

กาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายไปปฏิบติั  ในขนัการกาํหนดนโยบาย  จะศึกษาแนวคิด  ตวัแบบ  ทฤษฎี  

และกรณีศึกษาทีเกียวกบัการวิเคราะห์และการกาํหนดนโยบาย  ในขนัการนาํนโยบายไปปฏิบติั  จะศึกษา

ปรัชญา  ตวัแบบ  และแนวทางในการศึกษา  การนาํนโยบายไปปฏิบติั  กรอบแนวคิดในการประเมิน

ความสาํเร็จและหรือความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติัการพฒันาทฤษฎี  มาตรการและกลยทุธใ์น

การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

 

รม5209  การวจิยัทางการบริหาร 

PA5209  Research Methodology in Public Administration 

  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวจิยัแนวประจกัษ ์ โดยครอบคลุมปรัญญาพืนฐานเป้าหมาย

หมายของการวจิยั  การสร้างทฤษฎี  การกาํหนดสมมติฐาน  การออกแบบวจิยั  วิธีการรวบรวมขอ้มลู  การ

สุ่มตวัอยา่งและวิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูทงัเชิงตรรกะและเชิงสถิติ  โดยเนน้วิธีการดาํเนินการทางสถิติในการ

ประมวลผล  และการวิเคราะห์แปรผลการวจิยั  เพือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหาร 

 

 

รม5210  การวางแผนกลยทุธท์างการบริหาร 

PA5210  Strategic Planning in Management 



  ศึกษาเกียวกบัทฤษฎี  เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  กลยทุธต์วัแบบทางดา้น

วิทยาการวางแผน  เพือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวินิจฉยั  สงัการในการบริหารอยา่งเป็นระบบ  เทคนิคทีใชใ้น

การศึกษาวิเคราะห์ครอบคลุมโปรแกรมเชิงเสน้ตรง  การวิเคราะห์ถดถอยพหุ  การวิเคราะห์ตาข่ายงาน  การ

วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายและกาํไร  และประสิทธิผล  การจาํลองหรือสร้างปรากฎการณ์เทียม  ตลอดจนศึกษาตวั

แบบการประเมินทางเลือกเพือการตดัสินใจ (Evaluative Models for Decision) ตวัแบบการทาํนาย 

(Predictive Models) และตวัแบบการคน้หาทางเลือกทีเหมาะสมเพือการตดัสินใจ (Optimizing Models for 

Decision) เป็นตน้ 

 

รม5311  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ 

PA5311  Project Planning and Analysis 

  ศึกษาหลกัพืนฐานดา้นการวางแผนและการวางโครงการ  ความสมัพนัธร์ะหว่างนโยบาย  

แผน  และโครงการ  กระบวนการในการวางแผน  และวิธีการวิเคราะห์โครงการ  โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิง

คุณภาพในดา้นเทคนิค  สงัคม  การเมือง  การบริหาร  และสภาพแวดลอ้ม  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณทงั

ดา้นการวิเคราะห์ทางการเงิน  และการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ตน้ทุน  ผลประโยชน์  

การวิเคราะห์ตน้ทุนและประเมินผล  โดยเนน้โครงการของไทยเป็นกรณีตวัอยา่ง 

 

 

รม5312  การจดัการโครงการ 

PA5312  Project Management 

  ศึกษาการจดัการโครงการในบริบทของกระบวนการนโยบาย  และการจดัการการพฒันา  

โดยเนน้ปรัชญาของการจดัการของโครงการขององคก์รขนาดใหญ่  สภาพปัญหาทีจาํเป็นตอ้งมีการจดั

โครงการในรูปแบบใหม่  แนวทาง (Approach) ในการจดัการโครงการ  ขนัตอนและปัญหาของการจดัการ

โครงการ  ทงัใน ระดบัมหภาคและจุลภาค  พฤติกรรมของผูป้ฏิบติัในระดบัล่าง  วิธีการทีทาํใหก้ารจดัการ

โครงการเป็นไปอยา่งใกลชิ้ด  บทบาทและอาํนาจหนา้ทีของผูบ้ริหารระดบัสูง  และผูจ้ดัการโครงการ  ใน

การจดัการโครงการ  การบูรณาการโครงการ  เทคนิคและเครืองมือทีใชใ้นการควบคุม  และติดตาม

ความกา้วหนา้ของโครงการ  ตลอดจนการควบคุมติดตามความกา้วหนา้  ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จ  และ

หรือความลม้เหลวในการจดัการโครงการ  จากกรณีของไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนการวดัความสาํเร็จ

และความลม้เหลวของโครงการ  ทงัในระบบปิดและระบบเปิด 

 

รม5313  การบริหารค่าตอบแทน 

PA5313  Compensation Administration 



  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  วิธีในการประเมิน

ค่างานหลกัการในการกาํหนดนโยบายในการบริหารค่าตอบแทน  ทีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคม

ขอ้จาํกดัทางกฎหมายและระเบียบแบบแผน  วิธีการสาํรวจเงินเดือนค่าจา้ง  ค่าจา้ง  ลกัษณะโครงสร้างของ

อตัราเงินเดือนทีดี  ตลอดจนวิธีการทาํโครงสร้างเงินเดือน 

 

รม5314  การประเมินโครงการและแผน 

PA5314  Project and Plan Evaluation 

   ศึกษาทงัการประเมินงานทีเป็นงานโครงการ  และแผนการประเมินบุคคลในส่วนของการ

ประเมินผลงานทีเป็นโครงการนนั  เป็นการศึกษาถึงนิยาม  ขอบเขต  ประเภท  และรูปแบบของการ

ประเมินผล  การประเมินสภาวะแวดลอ้ม  การประเมินปัจจยันาํเขา้  การประเมินกระบวนการ  การประเมิน

ผลลพัธ ์ การประเมินผลกระทบของโครงการ  ทดลองโครงการนาํร่อง  โครงการสาธิต  โครงการขยายผล  

ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผล  โครงการพฒันาต่างๆในประเทศไทย 

  ส่วนการประเมินบุคคลนนั  มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการประเมินเพือเลือกสรรคน

เขา้สู่องคก์าร  และการประเมินผลการปฏิบติังาน  โดยมุ่งเนน้กระบวนการในการเลือกสรรคน  เครืองมือ

ต่างๆ  ในการคดัเลือก  สร้างขอ้สอบ  การวิเคราะห์ขอ้สอบ  หลกัการประเมินผลการปฏิบติังาน  ความ

ขดัแยง้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการประเมินบุคคล 

 

รม5411  การพฒันาเมือง 

PA5411  Urban Development 

  การพฒันาชนบทใหเ้ป็นเมือง  การวางระบบต่างๆ  เกียวกบัความเจริญเติบโตของเมืองให้

เป็นไปตามหลกัวิชาการวางผงัเมือง  การสาธารณูปโภค  การจดับริเวณทีอยูอ่าศยัยา่นธุรกิจอุตสาหกรรม  

ศนูยก์ารบริหาร  การรักษาสภาพสิงแวดลอ้ม  สวนสาธารณะ  ทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

 



รม5412  การพฒันาชนบท 

PA5412  Rural Development 

  การพฒันาทอ้งทีชนบทใหเ้ป็นระบบ  ทีประชาชนสามารถพึงตนเองได ้ ทางดา้นการ

ประกอบอาชีพ  การศึกษา  การอนามยั  การพฒันาชุมชน  การรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  การรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น  การรักษาวฒันธรรมประเพณี  การทาํงานร่วมกนั  การอยู่

ร่วมกนั 

 

รม5413  การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

PA5413  Policy Implementation 

  การนาํนโยบายไปปฏิบติัใหเ้กิดผล  ตามแผนงานโครงการทีวางไวใ้หเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ มีการควบคุมงาน  ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขนัตอน  ทุกระดบัขนัการปฏิบติังานใหมี้

ประสิทธิภาพประสิทธิผล  เป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด การระดมกาํลงัทรัพยากรทุกชนิดในการปฏิบติั

ตามนโยบาย 

 

รม5414  สมัมนาการบริหารเพือการพฒันาและจริยธรรมทางการบริหาร 

PA5414  Seminar on Administration of Development and Ethics 

  การสมัมนาอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น  ระหว่างผูเ้ขา้ศึกษาเกียวกบัการหาแนว

ทางการพฒันาการบริหาร  การแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ในการบริหารงาน  การบริหารงานในยคุโลกาภิวฒัน์  

คุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารในยคุปัจจุบนั  และการแกปั้ญหาโดยอาศยัหลกัการทางศาสนา

โดยเฉพาะเรืองการบริหารงานบุคคล 

 

บม5421  กลยทุธแ์ละนโยบายการเงิน 

MA5421  Financial Strategy and Policy 

   ศึกษาเพือใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้จากวิชาการบริหารการเงิน  และวิชาอืนทีเกียวขอ้งมา

ปรับใชก้บัปัญหาทางการเงินต่างๆ  ทีเกิดขึน  เพือเป็นการฝึกใหน้กัศึกษาไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์  

และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาทางการเงิน  โดยอาศยักรณีศึกษาและการแลกเปลียนความคิดเห็นพือ

กาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายในแต่ละกรณีตามภาวะแวดลอ้ม 

 

 



บม5422  การจดัการสถาบนัการเงิน 

MA5422 Financial Management  Institute 

   ศึกษาการบริหารงานของสถาบนัการเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศในดา้นการ

ระดมเงิน  การบริหารการลงทุนการบริหารความเสียงและสภาพคล่อง กาํไร และผลตอบแทน การแข่งขนั

และนโยบายของรัฐทีเกียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน 

 

 

บม5622  การพฒันาองคก์าร 

MA5622  Organization Development 

  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการพฒันาองคก์าร  การวิเคราะห์ระบุปัญหาการพฒันา  

กลวิธีการเปลียนแปลงองคก์าร  บทบาทของผูริ้เริมการเปลียนแปลง  โดยพิจารณาในแง่ของภายในและ

ภายนอกองคก์าร  การศึกษากรณีตวัอยา่ง  จะนาํมาใชเ้พือใหท้ราบสถานการณ์ทีเกิดขึนจริง  และฝึก

ความสามารถในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา 
 


