รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
PP 6000 Administration and Sustainable Development
ศึกษาเชิงทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้บริบทของการเมืองและ
สังคมไทยและประชาคมโลก โดยให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการทางการเมือง นโยบายสาธารณะ กลไกเชิง
สถาบัน และภาคีความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาถึงตัวแบบการบริหารการพัฒนา
และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะการพัฒนาตามแนวทางที่สมดุลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบของการพัฒนาประเทศในระดับสากล
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ
3 (3-0-6)
PP 6001 Management Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยรูปแบบต่างๆ ที่ ใช้ในการวิจัย
ทางการบริหาร ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ได้แก่
การกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การกำหนดสมมุติฐาน การออกแบบ
งานวิจั ย การกำหนดประชากร การกำหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ าง การสร้างมาตรวัด การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
ประมวลผล ศึกษาและเรียนรู้การทำวิจัยในเชิงลึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารการจัดการ โดยพัฒนาทักษะใน
การทำวิจัย การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการบริหารด้วยการวิจัย การแก้ปัญหาทางการบริหารด้วยการวิจัย
รวมไปถึงการนำงานวิจัยไปพัฒนา
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3 (3-0-6)
PP 6002 Public and Private Sector Management
ศึกษาความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริการ
สาธารณะและธุ ร กิ จ ของเอกชน รวมทั้ ง ภาคประชาชน เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง ความคล้ ายคลึ ง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน การจัด การภาครัฐ แนวใหม่ การปฏิ รูป ระบบราชการ แนวคิ ด การนำเทคนิ ค การบริห ารจาก
ภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
3 (3-0-6)
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่
PP 6003 Modern Organization
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเรื่ององค์การเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์การ โดยครอบคลุมแนวคิดและ
รูปแบบองค์การสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ศึกษาโครงสร้าง
องค์การรูปแบบต่าง ๆ และปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานขององค์การ เช่น สภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ และเทคโนโลยี ศึกษาพฤติกรรมขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมกลุม่ รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานเรื่องการจัดการ

รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
PP 7000 Strategic Management and Public Policy
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการกลยุทธ์
รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ ระบบ และกระบวนการวางแผน ตั้งแต่การจัดการแผนกลยุทธ์
จนถึงแผนปฏิบัติการและการดำเนินงาน การวิเคราะห์และการปรับแผนและการบริหารแผนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม โดยศึกษากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน

รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
3 (3-0-6)
PP 7001 Human Capital Management and Development for Excellence
ศึกษาการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนกำลั งคน การสรรหาคัดเลือก การพั ฒ นา การให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจ การพั ฒ นาอาชีพ และ
สวั ส ดิ ก าร รวมถึ ง การจั ด การผลการปฏิ บั ติ งาน และครอบคลุ ม บทบาทของผู้ จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
3 (3-0-6)
PP 7002 Financial Management for Executive
บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินต่อภาคธุรกิจ ความสำคัญของการบริหารการเงินของ
องค์กรทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล การบริหารแหล่งที่มาของเงินทุนทางธุรกิจ การระดมทุนจากมหาชนด้วย
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารทางการเงินรูปแบบต่างๆ หลักการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินผลทาง
การเงินของภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล รวมทั้งหลักการบริหารการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการ
ธุรกิจ การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ ศึกษาการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ และ
การวางแผนทางการเงินเพื่อความสำเร็จ การบริหารการเงินในระยะสั้น รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องทาง
การเงินของธุรกิจ นอกจากนี้บูรณาการเชิงกลยุทธ์บัญชีกับการจัดการการเงิน การวางแผน การควบคุม และ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน การจัดทำงบประมาณลงทุน
รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
3 (3-0-6)
PP 7003 Marketing Management for Executive
ศึกษาแนวคิดกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ราคา สถานที่ การ
ส่งเสริม ทั้ งนี้ ภ ายใต้ก ารพิ จารณาถึ งตลาดการค้าในประเทศระหว่างภาครัฐ และเอกชน และตลาดการค้ า
ต่างประเทศซึ่งรวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบ
จากกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ ขององค์การการค้าโลก และ FTA ที่มีต่อการตลาดของไทย ตลอดจน
เทคนิคของการบริหารการตลาดตามสถานการณ์ผันแปรต่างๆ

รอ 7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
PP 7101 Economics for Management
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของระบบเศรษฐกิ จ ภาคครั ว เรื อ น ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ภาครั ฐ บาล ภาค
ต่างประเทศ และภาคการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดเงินตลาดทุน รวมทั้งกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และเครื่องมือของนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศึกษาเป้าหมายของการ
บริหารเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับตัดสินใจทาง
ธุรกิจ กลไกตลาด อุปสงค์ อุปทานของสินค้าบริการ และกลไกราคา การผลิต ต้นทุน และเป้าหมายของการ
จัดการธุรกิจ
รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
PP 7102 Innovation Management and Technology
ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมยุคดิจิตอล รวมทั้งการศึกษากระบวนการ
จัดการนวัตกรรมที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง เสริมแต่ง และพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ แก้ไขปัญหาการทำงานสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการแข่งขัน
รอ 7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
PP 7103 Managerial Accounting
ศึกษาการบัญชีกับผู้บริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อการคำนวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และกำไร พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่างของต้นทุนการผลิต ต้นทุนฐานกิจกรรม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และ
การตัดสินใจ งบประมาณลงทุน การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงาน และการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
3 (3-0-6)
PP 7104 Risk and Crisis Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความเชื่อมโยงของการจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
รวมถึงการวิเคราะห์ตัวอย่างจากกรณี ศึกษา พร้อมเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัดการความเสี่ยงและการ
จัดการภาวะวิกฤต

รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ
3 (0-0-12)
PP 9000 Independent Study : Combination of Practical and Theoretical Knowledge
ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้
กรอบความคิดที่เคยศึกษามาในหลักสูตร โดยมุ่งหมายให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการวิจัยทางการบริหาร
และจัดทำรายงานทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน หรือการใช้หลักวิชาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการบริหารของหน่วยงานในเชิงประยุกต์
วิชานี้มีบุพวิชาคือ รอ 6001 การวิจัยทางการบริหาร

