
แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
 
ภาค 1 ปีการศึกษาที่ 1  

รศ 6000 การจัดการภาครัฐ       3 หน่วยกิต  
รศ 6030 ระบบเศรษฐกิจไทย       3 หน่วยกิต  
รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย      3 หน่วยกิต  

 
ภาค 2 ปีการศึกษาที่ 1  

รศ 6100 องค์การสมัยใหม่       3 หน่วยกิต  
รศ 6300 การบริหารการเงินและการคลัง      3 หน่วยกิต  
รศ 6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์   3 หน่วยกิต  

 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 1  

รศ 6200 การจัดการทุนมนุษย์       3 หน่วยกิต  
 
ภาค 1 ปีการศึกษาที่ 2  

รศ 6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1)       3 หน่วยกิต  
รศ 7010 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3 หน่วยกิต  
รศ 7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3 หน่วยกิต  

 
ภาค 2 ปีการศึกษาที่ 2  

รศ 7800 การวางแผน การบริหารและประเมินผลโครงการ    3 หน่วยกิต  
รศ 7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ     3 หน่วยกิต  
รศ 9000 การค้นคว้าอิสระ       3 หน่วยกิต  

 
การสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน  

 

รวม    39 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



รศ 6000 การจัดการภาครัฐ        3 หน่วยกิต  
PA 6000 Public Management  

ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบ 
บริหารภาครัฐ ศึกษาแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
และธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพ่ือการพัฒนาและการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง  

 

รศ 6030 ระบบเศรษฐกิจไทย        3 หน่วยกิต  
PA 6030 Thai Economic Systems  

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และผลการวิจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ
เศรษฐกิจของไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งศึกษาเศรษฐกิจไทย
เปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย  

 

รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย       3 หน่วยกิต  
PA 6010 Thai Social and Political Systems  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสังคมและระบบการเมืองไทย และความเชื่อมโยงกับนโยบายและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประชาสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับระบบการเมือง ปรัชญาการเมือง วัฒนธรรมการเมือง รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมและระบบ
การเมืองที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ  

 

รศ 6100 องค์การสมัยใหม่        3 หน่วยกิต  
PA 6100 Modern Organization  

ศึกษาถึงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาดของ
องค์การ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge 
Organization) องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Innovation 
and Change) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
(Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมืองในองค์การ  

 

รศ 6300 การบริหารการเงินและการคลัง       3 หน่วยกิต  
PA 6300 Financial and Fiscal Management  

ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ  โดย
เน้นศึกษาถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หนี้สาธารณะ และ
รายจ่ายสาธารณะ ศึกษาถึงการด าเนินนโยบายการเงินและการคลังเพ่ือการพัฒนาประเทศ เช่น การด าเนิน
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการ
บริหารและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนาประเทศและบทบาทความรับผิดชอบของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  



รศ 6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์   3 หนว่ยกิต  

PA 6400 Public Policy, Planning and Strategic Management  
 

ศกึษาแนวคิดพืน้ฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

ศกึษาตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยทุธ์ เทคนิคในการวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์
ทางเลอืกตลอดจนผลกระทบของทางเลอืกตา่ง ๆ รวมทัง้ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการก าหนดนโยบายกบัการ
วางแผนในระดบัตา่ง ๆ ของไทย การวเิคราะห์พฤตกิรรมที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ความสมัพนัธ์และพลวตัของแหลง่อ านาจตา่งๆ 

 

รศ 6200 การจัดการทุนมนุษย์        3 หน่วยกิต  
PA 6200 Human Capital Management  
 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ซึ่งมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ 
ศึกษาการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลักของ
การบริหารคน อันได้แก ่การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและการวางแผนอาชีพบุคลากร ศึกษาโดยประยุกต์ทั้งแนวคิดตะวันออก   
อันได้แก่ หลักปรัชญาของศาสนาพุทธ หลักคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน จริยธรรม คุณธรรมของผู้บริหาร จะ
เป็นหัวใจที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต้องสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

  
รศ 6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1)        3 หน่วยกิต  
PA 6020 Research Methodology (I)  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาสมมติฐานที่ต้องทดสอบด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์  
การวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนรายงานการวิจัยออกแบบการวิจัย  การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 
รศ 7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3 หน่วยกิต  
PA 7010 Management Information Systems  

ศึกษาการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ การน าระบบ
สารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การเศรษฐกิจและสังคม 

 

 



รศ 7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3 หน่วยกิต  
PA 7810 Competency Assessment and Human Resource Development  

ศึกษาเก่ียวกับศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ ซึ่งจะช่วยทาให้องค์การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ศึกษาแนวคิดเรื่องสมรรถนะหลักขององค์การ การประเมินศักยภาพ การน าเอา
แนวคิดไปใช้ในการคัดเลือก การพัฒนาและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่บุคลากรในองค์การ  ศึกษา
แนวคิดเรื่องของการบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการพัฒนาคนที่ยั่งยืน และการพัฒนาจิตใจ แนวคิดการ
พัฒนาคนแบบบูรณาการจะเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมีการกล่าวถึงรวมทั้งปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาคน จะถูกนามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

 

รศ 7800 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ    3 หน่วยกิต  
PA 7800 Project Planning Management and Evaluation  

ศึกษากรอบความคิดในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผน การจัดองค์การการ
บริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมินผลโครงการ โดยศึกษาเฉพาะบทบาทของผู้จัดการโครงการใน
การบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร โดยเน้น
ปรัชญาของการบริหาร โครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค 
การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ  

 
รศ 7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ      3 หน่วยกิต  
PA 7820 Financial and Budgetary Analysis  

ศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณขององค์การ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อมูลทาง
การเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่าง ๆ และสามารถน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
การเงินรวมถึงการวิเคราะห์การระดมทุน การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน การบริหารกระแสเงินสด 
ตลอดจนศึกษาถึงกาวางแผนงบประมาณ ซึ่งรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของระบบงบประมาณสมัยใหม่ การ
วิเคราะห์งบด าเนินการ การวิเคราะห์งบลงทุน ตลอดจนศึกษาเครื่องมือต่างๆ ในการติดตามประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณ 

รศ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ        3 หน่วยกิต  
PA 9000 Independent Studies  

ศึกษาจากประสบการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเลือกเรียน  แล้วใช้กรอบ
แนวคิดจากทฤษฎี แนวคิด หรือเทคนิคที่ได้เรียนมาใช้ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาปรากฏการณ์หรือตอบ
ค าถามการวิจัยอย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
 

        


