
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 สาระสังเขปรายวิชาและข้อก าหนดเกี่ยวกับบุพวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ดังนี้ 
 
1) หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน  
 
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 (3-0-6) 
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ส่ ง เสริมให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเ พ่ือการน า เสนอหน้ าชั้น เป็นกลุ่ มย่ อย  
การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นส าคัญ  การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตาม
ความเหมาะสม 
 Contents and activities emphasizing on the integration of 4 skills: listening, speaking, reading, 
and writing, which allow students to develop English language skills for in-class presentation, writing a 
summary, report, and research. A lecturer will assign the appropriate group works. 
 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว ส าหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 Practicing and remedying listening, speaking, reading and writing skills for students 
who still lack a skill in LC 4002 Integrated English Language Skills Development for the 
development in English language for communication by individual teaching and training. 
 
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 (3-0-6) 
LC 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 
 ทบทวนกลวิธีที่จ าเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและ
เรื่องท่ีอ่าน 
 Revision of techniques necessary for academic reading and writing in English, 
consisting of sentence structure, general and technical vocabulary, internal connection 
ofcontents in paragraphs and stories. 
 



 
 
ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง 3 (3-0-6) 
               ระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 
LC 6001 Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies   
 ฝึกการอ่านเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ยัง
บกพร่องในการเรียนวิชา  ภส.  6000  เพ่ือปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 Additional reading practice and remedial reading and writing in English for students 
who still lack a skill in LC 6000 for the development in reading and writing in academic English 
by individual teaching and training. 
 
2) หมวดวิชำหลัก 
 

รศ 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
PA 8000 Contemporary Public Management Theories 
 ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม  ถึง
หลักการพื้นฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ โดยมีจุดเน้นเรื่องประโยชน์สาธารณะ ความเสมอภาคและ  ความเป็น
ธรรมในสังคม ศึกษาถึงวิวัฒนาการและพลวัตของแนวคิดการจัดการภาครัฐร่วมสมัยซึ่งรวมถึงแนวความคิดและงานวิจัย
ด้านการก ากับดูแลภาครัฐแนวใหม่ และรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนวั ตกรรมในภาครัฐ  
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับ   การจัดการภาครัฐ  ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมกับการ
จัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภาครัฐในแนวสหวิทยาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้และ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางที่เป็นสากล 
 A study of philosophy, concept, theory, and research related to public management, 
consisting of fundamentals of good governance and public management with the emphasis on public 
interest, equality, and social justice. A study of evolution and dynamic of contemporary public 
management, consisting of concepts and researches on new public governance and digital government 
for the effectiveness and efficiency in public innovation, the relationships between politics and public 
management, the interaction between public sector, private sector and civil society on public services, 
the knowledge integration of interdisciplinary studies on public management, the synthesis of knowledge 
and new paradigm of public management in the Thai society and international context.  
 
 



 
 
รศ 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
PA 8001 Analysis of Organization and Management 
        ศึกษาเทคนิคและทฤษฎีต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ  เพื่อให้เข้าใจองค์การและการ
จัดการอย่างลึกซึ้ง เช่น การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ทีม วิเคราะห์
พฤติกรรมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ภาวะผู้น า วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์ความขัดแย้ง วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์
ผู้บริโภค วิเคราะห์ความส าเร็จและล้มเหลว เป็นต้น 
 A study of analytical techniques and theories, as well as researches to comprehensively 
understand an organization and management, consisting of the analyses of strengths and weaknesses of an 
organizational structure and management, team, behavior and culture, leadership, plans and strategies, 
operational procedures, effectiveness and efficiency, information technology, conflicts, environment, market, 
consumer behavior, success and failure, etc.     
 
รศ 8002 การบริหารทรัพยากรมนษุย์เพือ่ความเป็นเลิศ 3 (3-0-6) 
PA 8002 Human Resource Management for Excellence 
         ศึกษาแนวคิดและหลักการ ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ โดยให้  
ความส าคัญกับปัจจัยด้านคน ที่ต้องเรียนรู้ จัดการและใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน ตั้งแต่การเรียนรู้กลยุทธ์การวางแผน การบริหารและ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อ  การเปลี่ยนภายใน
องค์การ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างสูงสุด 
 A study of concepts, principles, as well as researches on contemporary human resource 
management, with the emphasis on human factors, management and utilization of human resource for 
highest possible benefits; an analysis of the connection between organizational strategies and human 
managerial strategies, from the strategic planning, management, human resource management, to the 
external environment changes that influence the internal organization changes, to enhance the 
competency in management and operation.   
 
รศ 8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน 3 (3-0-6) 
PA 8003 Fiscal and Financial Systems and Institution Management 
        ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง โครงสร้างของระบบการเงินและ
การคลังของประเทศ โครงสร้างของรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล แนวทางและข้อจ ากัด   ในการด าเนินนโยบายการเงิน



และการคลังของรัฐบาลในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นศึกษาถึงนโยบายด้านรายจ่ายสาธารณะ นโยบายภาษีอากร การก่อหนี้
สาธารณะ นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม           การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาคในและภายนอกประเทศ และการกระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาถึง
ความส าคัญของระบบสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาทของธนาคารกลางในการก ากับดูแลระบบสถาบัน
การเงิน 
 A study of theories, concepts, and researches on fiscal and financial management, the 
country’s fiscal and financial structures, the government’s revenue and expenditure structure, directions 
and limitations in executing the government’s fiscal and financial policies in the globalization era, w ith 
the emphasis on public expenditure policy, tax policy, public debt, interest rate policy, and currency and 
foreign exchange rates, to stimulate the domestic and international economic growth and stability, and 
income distribution; a study on the significance of financial institutions system on the country 
development , and the role of Bank of Thailand in governing the system of financial institutions.  
 
รศ 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6) 
PA 8004  Public Policy Analysis 
        ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะและตัวแบบ
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย 
การประกาศใช้นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิ เคราะห์ จุดแข็ง และ
ข้อจ ากัดของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงตัวอย่างของงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ ที่สังเคราะห์องค์ความรู้มา
อธิบายในบริบทของสังคมไทย 
 A study of concept on public policy, policy science, types of public policy, models of public 
policy, as well as a study of the process of public policy analysis, consisting of problems of public policy, 
policy alternatives, policy enforcement, policy implementation, and policy assessment; analytical 
techniques of strengths and limitations of public policy, as well as examples of public policy researches 
that synthesize and explain the knowledge in the Thai society context.  
 
 (2) วิชำระเบียบวิธีวิจัย 
รศ 8100 ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 
PA 8100  Philosophy of the Social Science 
 ศึกษาปรัชญา ข้อตกลงเบื้องต้นด้านการวิจัยเชิงประจักษ์ทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นถึงแนว
ทางการสร้างทฤษฎีทั่วไป องค์ประกอบของทฤษฎี การทดสอบความถูกต้องของทฤษฎี  ในเชิงประจักษ์ การ
อุปนัยและนิรนัย รูปแบบการอธิบายรูปแบบต่างๆ บทบาทของค่านิยมในกระบวนการวิจัย 



 A study of philosophy and assumption of empirical social science research, with 
an emphasis on general theory building, elements of theory, hypothesis testing based on 
empirical research, inductive and deductive reasoning, and roles of values on research 
methodology. 
 
 
รศ 8101 การวิจัยเชิงปริมาณ 1    3 (3-0-6) 
PA 8101   Quantitative Research Methods I 

          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กระบวนการท าวิจัย ตัวแปรและการวัด การสร้าง
มาตรวัดการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของมาตรวัด แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเทคนิคใน
การแสดงผลข้อมูลตลอดจนสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ เชิงอนุมานซึ่งได้แก่ การทดสอบไคก าลังสอง การ
ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย 
 A study of public administration research methodology, research process, variable 
and measurement, measurement development, reliability and validity tests of measurement, 
sources of data, data collection, techniques in data presentation,including descriptive statistics 
and inferential statistics such as chi-squared tests, t-tests, ANOVA, and simple correlation and 
regression. 
 
รศ 8102  การวิจัยเชิงปริมาณ 2      3 (3-0-6) 
PA 8102  Quantitative Research Methods II 

ศึกษาการใช้เทคนิคทางสถิติในระดับที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยทั้ง
แบบเส้นตรงและการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยที่มิใช่แบบเส้นตรง โดยเทคนิคทางสถิติที่มุ่งเน้นในรายวิชานี้
คือการสร้างตัวแบบส าหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแบบก าลังสองน้อยที่สุ ดอาทิ การใช้ตัวแบบ
ก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้นในการลดปัญหาที่ตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน รวมถึงเมื่อ
ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ใช้อยู่ในรูปแบบ Panel Data และข้อมูลอนุกรมเวลา นอกจากนี้การวิเคราะห์หา
องค์ประกอบที่ส าคัญในระดับสูงขึ้น จ าเป็นต้องใช้ตัวแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในการแสวงหาความจริงเชิง
ประจักษ์ที่เกิดขึ้น โดยตัวแบบการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยที่มิใช่แบบเส้นตรง จึงถูกน ามาใช้ในโอกาสนี้ ซึ่ง
ตัวแบบที่น่าสนใจและมีความส าคัญเพ่ือการอนุมานค่าตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นสองตัวแปรตาม อาทิการ
วิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกและการถดถอยลอจิสติกพหุคูณ นอกจากนี้ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และ
เทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มรวมถึงการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ก็จะถูกน ามาศึกษาในรายวิชานี้ด้วย 
 A study of advanced statistical techniques, including Linear Regression Models, 
Non-Linear Regression Models, with an emphasis on the model development that can solve 



the potential problems with Ordinary Least Squares (OLS), for instance, using 2SLS to handle 
an endogeneity problem, especially using panel data and time-series data; an advanced factor 
analysis for a more complicated empirical model by using non-linear regression models; an 
interesting and important model to infer binary dependent variables, such as Logistic 
Regression Model, and Multiple Logistics Regression Model.   In addition, some statistical 
techniques such as factor analysis, discriminant analysis, and Structural Equation Modeling 
(SEM) are included. 
 
รศ 8103  การวิจัยเชิงคุณภาพ 3 (3-0-6) 
PA 8103  Qualitative Research Methods 
 ศึกษาปรัชญา ฐานคติ และแนวทางของการท าวิจัย เชิงคุณภาพโดยเน้นศึกษาเทคนิคการ ตีความ และการ
เปรียบเทียบ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ในการท าวิจัยเชิงคุณภาพรวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ และแนะน าวิธีวิจัยในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสม การศึกษาจะเน้น
ศึกษาเทคนิคในการท าวิจัยคุณภาพต่างๆ เช่น การท าวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า การสนทนากลุ่ม โดยนักศึกษาจะต้องจัดเสนอแนว
ทางการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน าเสนอและร่วมกันพิจารณาในชั้นเรียน  
 A study of qualitative research philosophy, assumption, and approach with an emphasis on 
interpretation and comparison techniques, as well as data analysis techniques in historical research; a 
study on the relationship between qualitative research and quantitative research, and recommendation 
on mixed research methods. A study with an emphasis on qualitative research techniques, such as 
documentary research, participant observation, in-depth interview, historical research, oral history, and 
focus group interview. 

 
3) หมวดวิชำเอก 
 

 (1) สำขำวิชำเอกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 

รศ 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 
PA 8401   Strategic Human Resource Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทั้งในกลยุทธ์แบบเชิงรุกและกลยุทธ์เชิง
รับ  การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนที่เหมาะสม การสร้างความเชื่อมโยง    
ระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจและกลยุทธ์ของคน รวมทั้งการบูรณาการกลยุทธ์การบริหารคนกับกระบวนการต่างๆ 
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูง



ใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างาน   ซึ่งจะเป็นผู้
ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความส าเร็จ 
 A study on concepts, theories and proactive and reactive strategic human resource 
management, an organizational analysis for an appropriate selection of strategic human 
resource management, creating the connection between business strategy and human 
resource strategy, as well as the integration of strategic human resource management on 
various human resource management processes, from planning, recruitment and potentiality 
development of human resource, motivation and assessment, roles of human resource 
department and line managers who have a crucial influence on the success of a strategy. 
 
รศ 8402 องค์การแห่งการเรียนรู้และตัวแบบสมรรถนะ          3 (3-0-6) 
PA 8402   Organization Learning and Competency Modeling 
          ศึกษา แนวคิด รูปแบบ งานวิจัยเชิงประจักษ์ ข้อวิพากษ์ที่เกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบและลักษณะ 
ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บทบาทความส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาองค์การสู่ความได้เปรียบของการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาระบบและเครื่องมือสร้างความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ 
นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดและงานวิจัยเชิงประจักษ์ร่วมสมัยเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาท     ของการวิเคราะห์งานและ
การก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบสมรรถนะเพื่อการวางระบบและกิจกรรมด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ความล้มเหลวในการวางระบบดังกล่าว 
 A study on concepts and approaches of empirical research, criticism on definition, elements 
and characteristics of organization learning, significant roles of organization learning on change 
management for the development of competitive advantage, approaches in developing a system and 
tool for organization learning development, examples of good practices by domestic and international 
public and private organization. A study on concepts and researches of contemporary empirical research 
on development and roles of analysis and scope of core competency to create the human resource 
management system and activities, as well as related key success and failure factors.   
 
รศ 8403  การบริหารทรัพยากรมนษุย์ประเดน็ความท้าทายร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
PA 8403  Contemporary Issues and Challenges in Human Resource  Management 
 ศึกษาถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากองค์การ
ต่างๆ มีพลวัตและการแข่งขันตลอดเวลา การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือสร้างโอกาสไปสู่ความส าเร็จ ส่วนใหญ่จะ
ให้ความส าคัญในการแก้ไขสถานการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นความท้า
ทายในเชิงการจัดการที่จะต้องปรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา ประเด็น ความท้าทายร่วมสมัย 



ที่มีการน ามาศึกษาและวิเคราะห์หลายประเด็น เช่น คุณภาพชีวิตในการท างาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ความหลากหลายของบุคลากร ความปลอดภัยและสุขอนามัย กลยุทธ์การบริหาร
ค่าตอบแทน การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การพัฒนาภาวะผู้น า      การบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

A study on contemporary challenges in human resource management. As an organization is 
in the dynamic and competitive environment, the utilization of existing resources in creating 
opportunities for success normally focus on the problem solutions. Human resource management is 
then the managerial challenges that require the adaptation to changes. A study and analysis on various 
contemporary issues and challenges, such as quality of working life, innovation and technology to 
enhance the working efficiency, the diversity of human resources, security and hygiene, strategic 
compensation management, succession planning management, leadership development, performance 
and change management, etc.    
 
 (2) สำขำวิชำเอกนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) 
 

รศ 8601 การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย 3 (3-0-6) 
PA 8601  Policy Implementation and Evaluation 
 ศึกษาแนวความคิดและงานวิจัยที่ส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
รวมทั้งทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาการ
ประเมินผลนโยบาย/โครงการ กรอบความคิดและระเบียบวิธีในการประเมินผล  นโยบาย/โครงการ และการประเมินผลการ
ด าเนินนโยบาย/โครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการประเมินผลนโยบาย/โครงการ 
 A study on important domestic and international concepts and researches related to policy 
implementation and their success and failure factors, competency of responsible organization, as well as 
resources necessary for policy management, and problems and challenges of policy implementation.  
A study on policy/ project evaluation, conceptual framework and methods in evaluating policy/project, and 
evaluation of the policy/ project performance, as well as problems and challenges of policy/ project 
evaluation. 
 
รศ 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง 3 (3-0-6) 
PA 8603   Fiscal and Monetary Policy Analysis 
        ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินและการคลังโดยเน้นศึกษาถึง
บทบาทของรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริม



การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้และการ
จัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศอย่างมี ดุลยภาพ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบ ของโลกาภิวัตน์และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อนโยบายการเงินและการคลังภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับ
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปรับเสถียรภาพของดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
 A study on concepts, theories and researches on fiscal and monetary policies, with an 
emphasis on the role of the government in implementing fiscal and monetary policies aiming for various 
development, such as economic growth promotion, economic stabilization, poverty reduction, income 
distribution, and the balanced demand and supply policy management; a study of the impact of 
globalization, the economic integration based on the domestic fiscal and monetary policies, international 
balance of payment, and the implementation of the exchange rate policy to stabilize the international 
balance of payment. 
 
รศ 8604 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก                     3 (3-0-
6) 
PA 8604   Development   Policy  and Strategy in Global Change and Dynamism 
         ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัต
โลก โดยมีจุดสนใจศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาและกลไกเชิงสถาบัน กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนผลกระทบจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
รัฐศาสตร์และแนวโน้มของโลกยุคใหม่ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา
และสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและความมั่นคงของมนุษย์ การค้าการลงทุน ความมั่นคง   ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นที่เป็นวาระนโยบายการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาประเทศและการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ของโลกยุคใหม่ 
 A study on concepts, theories and models of the development policy and strategy in the 
global change and dynamic context, with the emphasis on the analysis of institutional development and 
mechanism, process and interaction of development policy and strategy to achieve the sustainable 
development, as well as the impact of geopolitical change and dynamism, and the global trends on 
development policies and strategies, such as socioeconomic, education, public health, good governance 
and human security, trade and investment, energy and environment stability, and other issues of the 
development policy agenda according to the partnerships with the United Nations, as well as the 
integration and partnerships on the country and region development in the new era.  
 
 (3) สำขำวิชำเอกกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน (Public and Private Management) 
 



รศ 8801 การบริหารการเงินและการตลาดการเงิน 3 (3-0-6) 
PA 8801   Financial Management and Financial Market 
       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการเงิน การระดมทุน การบริหารหนี้ 
การลงทุนในโครงการ การลงทุนในตราสารทางการเงิน การควบและรวมกิจการ และการวิเคราะห์การเงิน รวมทั้งเข้าใจถึง
โครงสร้าง บทบาทและกลไกของตลาดเงิน ตลาดทุนรวมทั้งการก ากับดูและการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน  ตลอดจน
เครื่องมือทางการเงิน บทบาทและกลไกของตลาดการเงิน การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การก ากับดูแลตลาดเงินตลาดทุน 
และเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ 
 A study on concepts, theories, and researches related to financial management, fundraising, 
debt management, project investment, investment in financial instruments, merger and acquisition, and 
financial analysis, as well as an understanding in structure, roles and mechanism of financial market and 
capital market, including governing and developing financial market and capital market, and financial 
instruments. 
 
รศ 8803 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม    3 (3-0-6) 
PA 8803   Public, Private, and Civil Society Partnerships 
        ศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคีความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กระบวนการใน
การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการติดตามผลในเรื่องภาคีความร่วมมือ ประเภทของภาคีความร่วมมือ ผลประโยชน์
และความเสี่ยงที่เกิดจากภาคีความร่วมมือ ภาคีความร่วมมือในการท างาน  ด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน 
การศึกษา สาธารณสุขและอื่นๆ ประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศไทยและต่างประเทศ          ความท้าทายและ
ผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ประสบความส าเร็จ 
 A study on public, private and civil society partnerships concepts, designing process, 
implementation, monitoring, types of partnerships, related benefits and risks, various partnerships 
including transportation, infrastructure, education public health, etc. experiences and cases in Thailand 
and foreign countries, challenges and impacts of partnerships, as well as the establishment of successful 
public, private and civil society partnerships strategies.    
 

รศ 8804 รัฐบาลและการก าหนดนโยบายของธุรกิจ 3 (3-0-6) 
PA 8804   Government and Corporate Policy 
        ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการก าหนดนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรฐั       นโยบาย
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมนโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน, นโยบายส่งเสริมนวัตกรรม, หรือนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการ
แข่งขันของภาคธุรกิจและธรรมาภิบาลขององค์การภาคเอกชน และการน านโยบายที่ก าหนด      ไปปฏิบัติให้ส าเร็จ ศึกษา



ถึงบทบาทของผู้บริหารสูงสุดขององค์การทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
ให้สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้า การเงิน และเศรษฐกิจ 
 A study on theories and concepts on private sector policy under the government policy, 
state and society policy, government regulations, government economic intervention, industrial policy, 
science and technology promotion policy to enhance the competitiveness and sustainability 
development of the country, innovation promotion policy, creative economy policy, as well as corporate 
competitiveness promotion and corporate governance policy, and policy implementation. A study on 
roles of CEO in public, private, and state enterprise sectors in establishing strategies and policies under 
the politic, social, economic, legal, and the government’s policy frameworks for the corporate success, 
with the consideration on various factors including trading, financial and economic agreements. 
 
กำรศึกษำตำมแนวแนะ  
รศ 8005  การศึกษาตามแนวแนะ                            
       3 (3-0-6) 
PA 8005  Directed Studies 
               เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนักศึกษารวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์  โดยเรื่องที่เลือกศึกษาจะเป็นการเขียนกรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการศึกษา
ปัญหาทางการบริหารและน าเสนอกระบวนการแก้ปัญหา หรือศึกษาเพื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จทางการ
บริหาร หรือน าตัวแบบที่น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณีทางการบริหารที่เป็นจริง ซึ่งในการศึกษา
วิชานี้นักศึกษาสามารถก าหนดประเด็นด้วยความคิดริเริ่มร่วมกันของกลุ่ม 

Workshops organized for groups of students to address topics of interest and under 
supervision of experienced scholars, offering additional knowledge and learning in topics of public 
adminatration management. The topics should focus on specific management problems and methods 
used to overcome them, or analyze the factors influencing management performance. Students are 
encouraged to apply concepts and models studied in the program to real life management situations 
and are expected to develop topics and aspects within the group. 
 
4) วิทยำนิพนธ์ 
 
รศ 9900 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
PA 9900   Dissertation 



 ศึกษาและพัฒนาประเด็นวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ นักศึกษาแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานตามหลักวิทยาการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงต้องเขียนบทความจากงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)   ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 
 A systematic study and development of research on public policy, human resource 
management, public and private management. A student presents the analytical and synthetical 
competencies, and applies the public administration knowledge on the systematic and standardized 
dissertation development according to the public administration research principles, as well as writes 
high quality dissertation, and publishes in well-accepted academic journal or publicationsvia the 
peer review by external committee. 
 
 


