คําอธิบายรายวิชา
รม5101
PA5101

ภาษาอังกฤษ
English
ศึกษาหลักและกลวิธีในการแปล ฝึ กการแปลภาษาอังกฤษเป็ นไทย เปรี ยบเทียบฉบับแปล
สํานวนต่างๆ หลักการใช้สาํ นวนทังสองภาษา โดยเฉพาะสําหรับผูบ้ ริ การให้ศึกษาระดับปริ ญญาโท ใน
การอ่านตําราภาษาต่างประเทศ ฝึ กการสนทนาโดยอาศัยสถานการณ์ทีคล้ายจริ ง กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เพือให้สามารถศึกษาวิชาการต่างๆ กับอาจารย์ต่างประเทศได้
รม5102
PA5102

คณิ ตศาสตร์บริ หาร
Mathematics in Administration
ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์ขนต้
ั นทางคณิ ตศาสตร์ ทีใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการบริ หาร
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ทีเกียวกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยเน้นทฤษฎีเบืองต้นและการใช้
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรงและการประยุกต์กบั ปัญหาทางการบริ หาร เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาการเงินคงคลัง ค่าตอบแทน การประเมินผล
บม5105
MA5105

ความรู้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer
ศึกษาความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับเครื องคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์
ภาษาต่างๆ ทีใช้กบั คอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม เทคนิคและกรรมวิธีในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ตลอดจนการประยุกต์กบั ปัญหาทางธุรกิจและทางการบริ หาร
รม5201
PA5201

การบริ หารภาครัฐ
Public Administration
ศึกษาปรัชญาสากลของการบริ หารภาครัฐ ทฤษฎีแนวคิดของการบริ หารภาครัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริ หารภาครัฐ การแสวงหารู ปแบบ มาตรการ และแนวทางในการ
แปรสภาพ และพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกิจกรรมภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาทีนํามาใช้ในการบริ หาร
ภาครัฐและการบูรณาการของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถานภาพขอบข่าย
และทิศทางของสาขาวิชา ทังในแนวสากลและกรณีของประเทศไทย

รม5202
PA5202

ระบบสังคมและการเมืองไทย
Thai Socio-Political Systems
ศึกษาแนวความคิด ตัวแบบ ทฤษฎี กระบวนการและพฤติกรรมทางสังคมและการเมือง
รวมทังการวิเคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ ระหว่างระบบสังคมและการเมือง กับการบริ หาร ตลอดจน
การนําผลงานวิจยั ทีสําคัญๆ เกียวกับระบบสังคมและการเมืองไทยมาเป็ นกรณี ศกึ ษา เพือให้นกั ศึกษา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาระบบบริ หารให้มีประสิทธิภาพยิงขึน

รม5203
PA5203

ระบบเศรษฐกิจของไทย
Thai Economic System
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทังในระดับสากลและระดับชาติทมีี
อิทธิพลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนผลการวิจยั ทีสําคัญเกียวกับการวิเคราะห์ระบบ
เศรษฐกิจของไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทังอิทธิพลของสิ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีมีต่อการตัดสินใจของนักบริ หาร
รม5204
PA5204

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Organization Theory and Management
ศึกษาถึงความสําคัญของทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีตวั แบบและพาราไดม์สาํ นัก
ต่างๆ ของทฤษฎีองค์การ วิเคราะห์ถึงความสําคัญ สถานภาพของคนในองค์การ การเปลียนแปลงของ
สิ งแวดล้อมทีมีผลกระทบต่อองค์การ การเปลียนแปลงขององค์การ และบทบาทขององค์การในบริ บทของ
โลกทีไร้พรมแดน
บม5205
MA5205

ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information System
ศึกษาถึงระบบสารสนเทศ เพือเป็ นเครื องมือในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ใน
ระดับการจัดการทุกระดับ โดยศึกษาสารสนเทศในลักษณะเป็ นทรัพยากรในองค์การ และนําระบบ
สารสนเทศทีทันสทัยมาใช้ในองค์การ รวมทังศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศทีมีต่อพฤติกรรมใน
องค์กร

บม5206
MA5206

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
Human Resource Management and Public Personnel Administration

ศึกษาแนวความคิดและนโยบายเกียวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารงานบุคคล
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในด้านการวางแผนกําลังคน
การบริ หารงานบุคคล การคัดเลือก การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ เพือ
เป็ นแนวทางในการประยุกต์สาํ หรับการบริ หาร
รม5207
PA5207

การบริ หารการคลังภาครัฐ
Public Financial Administration
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริ หารงานคลังภาครัฐ การวิเคราะห์รายรับและ
รายจ่ายรัฐบาล การใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพือการพัฒนาประเทศ ตลอดจนผลกระทบของ
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจโลกทีมีต่อระบบการเงินการคลังของไทย
รม5208
PA5208

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
ศึกษาระบบกระบวนการของนโยบายสาธารณะ โดยให้ความสําคัญทังกระบวนการ
กําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ ในขันการกําหนดนโยบาย จะศึกษาแนวคิด ตัวแบบ ทฤษฎี
และกรณี ศกึ ษาทีเกียวกับการวิเคราะห์และการกําหนดนโยบาย ในขันการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ จะศึกษา
ปรัชญา ตัวแบบ และแนวทางในการศึกษา การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ กรอบแนวคิดในการประเมิน
ความสําเร็ จและหรื อความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิการพัฒนาทฤษฎี มาตรการและกลยุทธ์ใน
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
รม5209
PA5209

การวิจยั ทางการบริ หาร
Research Methodology in Public Administration
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจยั แนวประจักษ์ โดยครอบคลุมปรัญญาพืนฐานเป้ าหมาย
หมายของการวิจยั การสร้างทฤษฎี การกําหนดสมมติฐาน การออกแบบวิจยั วิธีการรวบรวมข้อมูล การ
สุ่มตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังเชิงตรรกะและเชิงสถิติ โดยเน้นวิธีการดําเนินการทางสถิติในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์แปรผลการวิจยั เพือนํามาใช้ประโยชน์ในการบริ หาร

รม5210
PA5210

การวางแผนกลยุทธ์ทางการบริ หาร
Strategic Planning in Management

ศึกษาเกียวกับทฤษฎี เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ตวั แบบทางด้าน
วิทยาการวางแผน เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย สังการในการบริ หารอย่างเป็ นระบบ เทคนิคทีใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์ครอบคลุมโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ถดถอยพหุ การวิเคราะห์ตาข่ายงาน การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกําไร และประสิทธิผล การจําลองหรื อสร้างปรากฎการณ์เทียม ตลอดจนศึกษาตัว
แบบการประเมินทางเลือกเพือการตัดสินใจ (Evaluative Models for Decision) ตัวแบบการทํานาย
(Predictive Models) และตัวแบบการค้นหาทางเลือกทีเหมาะสมเพือการตัดสินใจ (Optimizing Models for
Decision) เป็ นต้น
รม5311
PA5311

การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ
Project Planning and Analysis
ศึกษาหลักพืนฐานด้านการวางแผนและการวางโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
แผน และโครงการ กระบวนการในการวางแผน และวิธีการวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพในด้านเทคนิค สังคม การเมือง การบริ หาร และสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณทัง
ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลประโยชน์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและประเมินผล โดยเน้นโครงการของไทยเป็ นกรณี ตวั อย่าง

รม5312
PA5312

การจัดการโครงการ
Project Management
ศึกษาการจัดการโครงการในบริ บทของกระบวนการนโยบาย และการจัดการการพัฒนา
โดยเน้นปรัชญาของการจัดการของโครงการขององค์กรขนาดใหญ่ สภาพปัญหาทีจําเป็ นต้องมีการจัด
โครงการในรู ปแบบใหม่ แนวทาง (Approach) ในการจัดการโครงการ ขันตอนและปัญหาของการจัดการ
โครงการ ทังใน ระดับมหภาคและจุลภาค พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิในระดับล่าง วิธีการทีทําให้การจัดการ
โครงการเป็ นไปอย่างใกล้ชิด บทบาทและอํานาจหน้าทีของผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูจ้ ดั การโครงการ ใน
การจัดการโครงการ การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเครื องมือทีใช้ในการควบคุม และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนการควบคุมติดตามความก้าวหน้า ปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จ และ
หรื อความล้มเหลวในการจัดการโครงการ จากกรณีของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการวัดความสําเร็ จ
และความล้มเหลวของโครงการ ทังในระบบปิ ดและระบบเปิ ด
รม5313
PA5313

การบริ หารค่าตอบแทน
Compensation Administration

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ วิธีในการประเมิน
ค่างานหลักการในการกําหนดนโยบายในการบริ หารค่าตอบแทน ทีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
ข้อจํากัดทางกฎหมายและระเบียบแบบแผน วิธีการสํารวจเงินเดือนค่าจ้าง ค่าจ้าง ลักษณะโครงสร้างของ
อัตราเงินเดือนทีดี ตลอดจนวิธีการทําโครงสร้างเงินเดือน
รม5314
PA5314

การประเมินโครงการและแผน
Project and Plan Evaluation
ศึกษาทังการประเมินงานทีเป็ นงานโครงการ และแผนการประเมินบุคคลในส่วนของการ
ประเมินผลงานทีเป็ นโครงการนัน เป็ นการศึกษาถึงนิยาม ขอบเขต ประเภท และรู ปแบบของการ
ประเมินผล การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยนําเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมิน
ผลลัพธ์ การประเมินผลกระทบของโครงการ ทดลองโครงการนําร่ อง โครงการสาธิต โครงการขยายผล
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผล โครงการพัฒนาต่างๆในประเทศไทย
ส่วนการประเมินบุคคลนัน มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการประเมินเพือเลือกสรรคน
เข้าสู่องค์การ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการเลือกสรรคน เครื องมือ
ต่างๆ ในการคัดเลือก สร้างข้อสอบ การวิเคราะห์ขอ้ สอบ หลักการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความ
ขัดแย้งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการประเมินบุคคล
รม5411
PA5411

การพัฒนาเมือง
Urban Development
การพัฒนาชนบทให้เป็ นเมือง การวางระบบต่างๆ เกียวกับความเจริ ญเติบโตของเมืองให้
เป็ นไปตามหลักวิชาการวางผังเมือง การสาธารณูปโภค การจัดบริ เวณทีอยูอ่ าศัยย่านธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์การบริ หาร การรักษาสภาพสิ งแวดล้อม สวนสาธารณะ ทีพักผ่อนหย่อนใจ

รม5412
PA5412

การพัฒนาชนบท
Rural Development
การพัฒนาท้องทีชนบทให้เป็ นระบบ ทีประชาชนสามารถพึงตนเองได้ ทางด้านการ
ประกอบอาชีพ การศึกษา การอนามัย การพัฒนาชุมชน การรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย การรักษาความปลอดภัยของหมู่บา้ น การรักษาวัฒนธรรมประเพณี การทํางานร่ วมกัน การอยู่
ร่ วมกัน
รม5413
PA5413

การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
Policy Implementation
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิให้เกิดผล ตามแผนงานโครงการทีวางไว้ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีการควบคุมงาน ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามขันตอน ทุกระดับขันการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนด การระดมกําลังทรัพยากรทุกชนิดในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย
รม5414
PA5414

สัมมนาการบริ หารเพือการพัฒนาและจริ ยธรรมทางการบริ หาร
Seminar on Administration of Development and Ethics
การสัมมนาอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น ระหว่างผูเ้ ข้าศึกษาเกียวกับการหาแนว
ทางการพัฒนาการบริ หาร การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริ หารงาน การบริ หารงานในยุคโลกาภิวฒั น์
คุณธรรม จริ ยธรรม ในการบริ หารในยุคปัจจุบนั และการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทางศาสนา
โดยเฉพาะเรื องการบริ หารงานบุคคล
บม5421
MA5421

กลยุทธ์และนโยบายการเงิน
Financial Strategy and Policy
ศึกษาเพือให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรู้จากวิชาการบริ หารการเงิน และวิชาอืนทีเกียวข้องมา
ปรับใช้กบั ปัญหาทางการเงินต่างๆ ทีเกิดขึน เพือเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้ใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์
และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเงิน โดยอาศัยกรณี ศกึ ษาและการแลกเปลียนความคิดเห็นพือ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบายในแต่ละกรณี ตามภาวะแวดล้อม

บม5422
MA5422

การจัดการสถาบันการเงิน
Financial Management Institute
ศึกษาการบริ หารงานของสถาบันการเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศในด้านการ
ระดมเงิน การบริ หารการลงทุนการบริ หารความเสียงและสภาพคล่อง กําไร และผลตอบแทน การแข่งขัน
และนโยบายของรัฐทีเกียวข้องกับสถาบันการเงิน

บม5622
MA5622

การพัฒนาองค์การ
Organization Development
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ระบุปัญหาการพัฒนา
กลวิธีการเปลียนแปลงองค์การ บทบาทของผูร้ ิ เริ มการเปลียนแปลง โดยพิจารณาในแง่ของภายในและ
ภายนอกองค์การ การศึกษากรณี ตวั อย่าง จะนํามาใช้เพือให้ทราบสถานการณ์ทีเกิดขึนจริ ง และฝึ ก
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

