
เอกสาร 1-4 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
465-501 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Public Administration Theories) 

วิวัฒนำกำร ขอบข่ำย และสถำนภำพของทฤษฎี
ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ปรัชญำ และอุดมกำรณ์ของรัฐ  
ธรรมำภิบำล ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองกับกำรบริหำร 
นโยบำยสำธำรณะ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
พฤติกรรมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน กำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ และกำรบริกำรสำธำรณะแนวใหม่ 

Development, scope and status of 
public administration theories; philosophy and 
state ideology; good governance; relationship 
between politics and administration; public policy; 
bureaucracy and behavior; relationship between 
public and private sectors; new public 
management and new public service 
 
465-502 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 นโยบายสาธารณะ  
 (Public Policy and Public Policy Analysis) 

แนวควำมคิด วิธีกำร และกระบวนกำรของ
นโยบำยสำธำรณะ แนวทำงกำรศึกษำนโยบำย กำร
วิเครำะห์นโยบำยและเทคนิควิธี กำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรวำงแผน พลวัตของแหล่งอ ำนำจต่ำง ๆ ที่มีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผน หลักกำรและกระบวนกำร
ก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ เทคนิคกำรวิเครำะห์แบบต่ำง ๆ 
กำรใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำง
สังคม กำรประยุกต์ เทคนิคกำรวิ เครำะห์ปัญหำ และ
ผลกระทบนโยบำยสำธำรณะ 

Concepts, methods and processes of 
public policy; policy study approach; policy 
analysis and techniques; policy formulation and 
planning; dynamic sources of power relating to 
policy formulation and planning; principles and 
process of policy formulation; analysis techniques; 
the system theory, social impact assessment, 
analysis techniques applied; problem analysis and 
the impact of public policy 
 
 

465-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Human Resource Management) 

ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลในเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีกำรใหม่ๆ ใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กิจกรรมหลักๆ ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำ
และคัดเลือก กำรฝึกอบรมและพัฒนำ กำรประเมินผล/กำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ภำวะ
ผู้น ำและกำรสร้ำงแรงจูงใจ พนักงำนสัมพันธ์ประเด็นใหม่ๆ 
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำรควำม
แตกต่ำงหลำกหลำยในองค์กร กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง 

Theoretical and practical knowledge 
related to human resource management to 
students; modern theories/concepts and 
applications of human resource management; key 
functions of human resource management; 
human resource planning, recruitment and 
selection, training  and development, performance 
management/evaluation, compensation and 
benefits, leadership and motivation, employee 
relations; other current issues in human resource 
management; managing a diverse workplace; 
talent management 
 
465-504 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3(3-0-6)
 (Public Finance Administration)
 แนวควำมคิด ทฤษฎี ทำงกำรบริหำรงำนคลัง
สำธำรณะ ผลกระทบจำกกำรใช้นโยบำยกำรเงินกำรคลังใน
กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ งบประมำณแผ่นดิน รำยรับของ
รัฐบำล ระบบภำษีอำกร รำยจำ่ยของรัฐบำล หน้ีสำธำรณะ 
กำรคลังท้องถิ่น ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำทำงกำร
คลังของไทย 
 Concepts and theories of public finance; 
consequences of monetary and fiscal policy in 
solving economic problems; government budget; 
government receipt; taxation; government 
expenditure; public debt; local finance; problems 
and solutions of Thai public finance 
 



465-505 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 3(3-0-6) 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Public Administration Research  
 Methodology) 
 กำรวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์ทั้งในทำงทฤษฎี
และกำรปฏิบัติ กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ กรอบแนวคิด กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง กำรสร้ำง
เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเขียนโครงกำรวิจัย กำร
เขียนรำยงำนวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย 
 Theories and applications of public 
administration research; quantitative and 
qualitative research design; conceptual 
framework; sampling selection; research tools; 
data analysis; research proposal; research 
reporting; research ethics 
 
หมวดวิชาเลือก 
1. กลุ่มองคค์วามรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
   (Organization and Management) 
465-506 องค์การและการจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

(Modern Organization and 
Management) 

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กำร  หลักกำรจัดกำร วิวัฒนำ 
กำรของทฤษฎีองค์กำรและกำรจัดกำร กำรวิเครำะห์
องค์กำรระดับจุลภำคและมหภำค พฤติกรรมองค์กำร 
กำรเมืองในองค์กำร กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำองค์กำร 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
 Concepts of organization; principles of 
management; evolution of organization and  
management, micro and macro organizational 
analysis, organizational behavior, organizational 
politics,  organizational change and development, 
modern organization and  management concept 
 
465-507 พฤติกรรมองค์การ     3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior) 
 แนวควำมคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กำรในระดับ
บุคคล ระดับทีม และระดับองค์กำร บุคลิกภำพ  ทัศนคติ
เกี่ยวกับงำน  แรงจูงใจในกำรท ำงำน  กำรออกแบบงำน 
กำรท ำงำนเป็นทีม ภำวะผู้น ำ   อ ำนำจและกำรเมือง  ควำม
ยุติ ธรรมในองค์กำร  วัฒนธรรมองค์กำร   และกำร
เปลี่ยนแปลงองค์กำร             
 Concepts of organizational behavior at 
the individual, team and organizational levels; 
personality, job attitudes, work motivation, job 

design work teams, leadership, power and politics, 
organizational justice, organizational culture and 
organizational change  
 
465-508 ภาวะผู้น ากับการจัดการ 3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลง 
 (Leadership and Change Management)  
 แนวควำมคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ บทบำท
หน้ำท่ีและควำมสำมำรถของผู้น ำ ประเภทและที่มำของผู้น ำ 
องค์ประกอบท่ีมีต่อควำมส ำเร็จในกำรใช้ภำวะผู้น ำ ผู้น ำกับ
กลุ่ม ผู้น ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งส่งผลต่อองค์กำร กำรพัฒนำระบบและวิธีกำรท ำงำน  
 Concepts and theories of leaderships; 
role, duty and competence of leaders; types and 
sources of leaders; factors affecting the success of 
leaders; leaders and group; leaders and socio-
economic change affecting organization, system 
and procedure development  
 
465-50 การบริหารจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)

และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Disaster and Emergency Management) 

 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ กำร
ลดผลกระทบจำกภัย กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
กำรรับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรฟื้นฟูหลังจำกภัยพิบัติ 
บทบำทของผู้ น ำ ในยำมวิ กฤต  ระบบบั งคั บบัญชำ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พฤติกรรมมนุษย์ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ 
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจส ำหรับภำครัฐและ
เอกชน  กำรจัดกำรภัยพิบัตินำนำชำติ ทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรภัยพิบัติในอนำคต 
 Disaster management concepts and 
theories; hazard mitigation; disaster preparedness; 
emergency response; disaster recovery;  the role 
of leaders in crises; incident command system; 
human behaviors in disaster; business continuity 
management for public and private organizations; 
international disaster management; future 
directions of emergency management  
  
465-510 การตลาดภาครัฐ   3(3-0-6) 
 (Public Marketing) 
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรตลำด
ภำครัฐกับเอกชน กำรตลำดเพื่อสังคม แนวคิดกำรตลำดกับ
กำรบริหำรภำครัฐ กำรให้บริกำรและผู้รับบริกำร กำรเสนอ



คุณค่ำให้กับผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
สัมพันธภำพระหว่ำงองค์กำรกับผู้รับบริกำร และกรณีศึกษำ 
 Definition and importance of public and 
private marketing; social marketing; concept of 
marketing and public management; service 
delivery and clients; delivering service value to 
clients; client satisfaction; relationship between 
organization and clients; case studies of public 
sector marketing 
 
465-511 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
 และนวัตกรรรมการจัดการ    
 (Management Information System and  
 Innovative Management) 
 ระบบสำรสนเทศและองค์กำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศส ำหรับภำครัฐ 
ระบบ GFMIS,  e-Government  และแนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมกำรจัดกำร 
 Information system and organization; 
information technology; application of information 
system for public sector; GFMIS, e-Government 
and concept of innovative management 
 
2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ  
   (Public Policy) 
465-512 การบริหารและการประเมินผล 3(3-0-6) 
 โครงการ  
 (Project Management and Evaluation) 
 วงจรโครงกำร หลักกำร กระบวนกำรและวิธี
วิ เครำะห์โครงกำร กำรวิ เครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ
โค ร งก ำร ในด้ ำนสั งคม  ก ำร เมื อ ง  ก ำรบริ ห ำรกั บ
สภำพแวดล้อมและกำรวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์ต้นทุน/
ผลประโยชน์ต้นทุน/สัมฤทธิ์ผล กระบวนกำรวำงแผนกำรจัด
องค์กำรกำรบริหำรทรัพยำกร กำรควบคุมและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร บทบำทของผู้จัดกำรโครงกำร
ในกำรบริหำรทีมงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและ/หรือ
ควำมล้ ม เหล ว ในกำ รบริ ห ำร โค ร งก ำรพัฒนำกำ ร 
แนวควำมคิด วิธีกำร และประเภทของกำรประเมินผล กำร
น ำระเบียบวิธีกำรวจิัยมำใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร กำร
ออกแบบระบบกำรประเมินผล กำรก ำหนดมำตรฐำน 
เทคนิค และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรประเมินผล กำร
ตีควำมผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูล กำรเขียนรำยงำนกำร
ประเมินผลให้ได้มำตรฐำนในลักษณะที่น่ำเ ช่ือถือและ
เที่ยงตรง 

 Project cycle principles, processes and 
methods of project analysis, project feasibility; 
social, political, administrative and environmental 
analysis, cost/benefit, cost/effectiveness, project 
management activities, planning, organizing, 
staffing, controlling, and monitoring, roles of the 
project manager in motivating teams, factors 
affecting success and failure in project 
management, developments, concepts, methods 
and types of evaluation, research methodology 
applied to program evaluation, evaluation design, 
techniques and criteria of evaluation, data 
interpretation, standard of evaluation reporting, 
validity and reliability 
 
465-513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Public 
 Sector) 
 แนวคิดและกระบวนกำรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรน ำกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติและกำรประเมินผลและกำรควบคุมเชิงกล
ยุทธ์  
 Concepts and process of strategic 
management for public sectors; strategic planning; 
strategic implementation and strategic evaluation 
and control 
 
465-514 การบริหารนโยบายความร่วมมือ 3(3-0-6) 
 ภาครัฐและเอกชน 
 (Public-Private Partnership Policy 
 Administration) 
 แนวคิดกำรร่วมลงทุนหรือควำมร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ปัญหำเกี่ยวกับนโยบำย
สำธำรณะปัจจุบัน แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรแบบร่วมมือ 
แนวคิดหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยฝ่ำย  แนวคิดควำม
รับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดเกี่ยวกับควำมยั่งยืน แนวคิดทุน
นิยมแบบอย่ำงมีจิตส ำนึก 
 Concept of public-private partnership, 
current public policy problems, concept of 
collaborative governance, multi-stakeholder 
partnerships, corporate social responsibility, 
sustainability, conscious capitalism 
 
 
 



3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   (Human Resource Management) 
465-515 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Planning) 
 แนวคิดของกำรวำงแผนทรั พยำกรมนุษย์ 
สภำพแวดล้อมของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์กับกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรส ำรวจ
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ กำรพยำกรณ์
ควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์  กำรน ำกำรวำงแผน
ทรัพยำกรมนุษย์ไปปฏิบัติ กำรวิเครำะห์งำน กำรจัดกำร
อำชีพและผลกระทบของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย ์
 Human resource planning concept; 
environment of human resource planning; human 
resource planning and strategic planning; human 
resource survey and analysis; forecasting of 
human resource needs; implementing human 
resource planning; work analysis; career 
management; impact of human resource planning  
 
465-516 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 (Human Resource Development) 
 แนวควำมคิด วิธีกำร กระบวนกำร เทคนิคและ
เครื่องมือในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ปัจจัยแวดล้อมกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำรภำครัฐท้ังระดับชำติ จังหวัด และท้องถิ่น  
             Concepts,    methods,    processes, 
techniques   and   tools   for  human  resource 
development; environmental factors and human 
resource development; human resource 
development in national, provincial and local  
government organizations 
 
465-517 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 (Performance Management) 
 แนวคิดกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำร 
กำรเช่ือมโยงระหว่ำงเป้ำหมำยขององค์กำรกับหน้ำที่ด้ำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   กำรออกแบบระบบกำรวัดผล
กำรปฏิบัติงำน   เพื่อให้องค์กำรสำมำรถด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยทั้งในระยะสั้นและระยะยำว และกรณีศึกษำ 
 Concepts of performance management 
in organizations; linkages between the 
organization’s strategic goals and the function of 
human resource management; designing 
performance management systems to help 

organizations achieve short-term- and long-term 
goals; case studies 
 
4. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
   (Public Administrative Theories) 
465-518 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ 3(3-0-6) 
 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 (Data Analysis for Public Administration  
 Research) 

สถิติทดสอบทำงรัฐประศำสนศำสตร์  กำร
ทดสอบภำยหลังในกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบสองทำง  กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนร่วม กำรวิเครำะห์ถดถอยอย่ำงง่ำย กำรวิเครำะห์
ถดถอยพหุคูณ กำรวิ เครำะห์ ช่วงควำมเช่ือมั่นในกำร
ประมำณค่ำสถิติ และกำรก ำหนดอ ำนำจ กำรก ำหนดขนำด
กลุ่มตัวอย่ำง สถิติทดสอบหลำยตัวแปร ฝึกกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

Statistics testing in public administration; 
post hoc testing for ANOVA; two way ANOVA; 
ANCOVA; simple and multiple regression analysis; 
confidence interval for statistics estimation and 
power; optimal sample size; multivariate statistics; 
statistical package using for data analysis 
  
465-519 จริยธรรมส าหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 (Ethics for Public Sector Management) 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของข้ำรำชกำร หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรและ
ควำมสัมพันธ์ในเชิงควำมรับผิดชอบต่อผู้บริหำรที่เป็น
นักกำรเมือง ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ ใน
สังคม กรณีศึกษำต่ำง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องจริยธรรม
ข้ำรำชกำร 
 Theories of ethics and concepts related 
to ethical behaviors of public servants; duties and 
responsibilities of public administrators and their 
relationships with political superiors and other 
stakeholders; case study of ethics/problems 
 
465-520 การจัดการความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
 (Conflict Management) 
 ควำมขัดแย้ง ควำมหมำย ทฤษฎีควำมขัดแย้ง 
กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง รูปแบบของควำม
รุนแรง แบบจ ำลองควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง สันติวิธี 
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งตำมแนวทำงสันติวิธี สันติภำพ 
ทฤษฎีสันติภำพ กำรสร้ำงสันติภำพ กระบวนกำรสร้ำง



สันติภำพ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งรูปแบบใหม่ กรณีตัวอย่ำง
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 
 Conflicts, definition, conflict theories, 
conflict analysis, violence, patterns of violence, 
models of conflicts and violence, non-violence 
and conflict management by non-violence, peace, 
peace theories, peacebuilding, peace process, 
new approaches in conflict resolution, a case 
study of conflict management 
 
465-521 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 (Comparative Public Administration in  
 ASEAN Countries) 
 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในประเทศสมำชิก
อำเซียน ระบบรำชกำร องค์กำรสำธำรณะ ระบบกำรเมือง 
โครงสร้ำงทำงสังคม วัฒนธรรม กลุ่มผลประโยชน์และผู้น ำ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
 Public administration in member countries 
of ASEAN; bureaucratic systems, public 
organizations, political systems, social structures, 
cultures, interest groups and leadership; factors 
affecting public administration in ASEAN countries 
 
465-522 บริบทโลกทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Global Context of Public Administration) 
 สถำนกำรณ์ทำงเมืองระหว่ำงประเทศ เศรษฐกิจ
ของโลก กำรรวมกลุ่มแบบภูมิภำคนิยม ข้อตกลงทำงกำรค้ำ 
ปัญหำข้ำมพรมแดน ประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐประศำสนศำสตร์ 
 International politics, world economy; 
regional integration; international trade 
agreements; trans-boundary problems; other 
issues related to public administration 
 
5. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ  
   (Public Finance and Budgeting) 
465-523 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 (Local Finance and Public Budgeting  
 Systems) 
 แนวคิดและทฤษฎีส ำหรับท ำควำมเข้ำใจรำยได้
ภำครัฐและกำรตัดสินใจก ำหนดรำยจ่ำย เทคนิคและกำร
ปฏิบัต ิในระดับกำรจัดกำรทำงกำรเงินสมัยใหม่ กำร
เตรียมงบประมำณ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 Concepts and theories that contribute to 
understanding public sector revenue and 
expenditure decisions; techniques and practices of 
modern financial administration, budget 
preparation, and performance measurement 
 
465-524 สัมมนาด้านการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Public Finance) 
 กำรอภิปรำยประเด็นทำงด้ำนกำรคลังสำธำรณะ
ที่ซับซ้อนในทำงทฤษฎีและเชิงประจักษ์  ปัญหำทำงกำร
คลังสำธำรณะ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนโยบำย
สำธำรณะ และเศรษฐกิจในภำพรวม สังคมและบริบททำง
สถำบันที่เกี่ยวข้อง 
 Discussion on the complex theoretical 
and empirical issues; problems of public finance; 
the relevance of public finance issues and 
government policies; the overall economic, social, 
and institutional contexts 
  
465-525 นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
 (Monetary and Fiscal Policies) 
 แนวคิดและทฤษฎีเพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเงินและเศรษฐกิจกำรคลัง เครื่องมือ เป้ำหมำย และกล
ยุทธ์เกี่ยวกับกำรเงินและเศรษฐกิจกำรคลัง ผลกระทบของ
นโยบำยเหล่ำนี้ทั้งทำงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจอีกด้วย 
 Concepts and theories to comprehending 
monetary and fiscal policies; the tools, goals and 
strategies of monetary and fiscal policies; the 
theoretical and empirical evidences on the effects 
of these policies on the economy  
 
465-526 ประเด็นเศรษฐกิจกับรัฐประศาสนศาสตร์3(3-0-6) 

 (Economic Issues in Public Administration) 
 มุมมองด้ำนต่ำง ๆ ในทำงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐประศำสนศำสตร์ในปัจจุบัน ประเด็นนโยบำยและ
วิธีกำรที่ เกี่ยวข้องกับภำครัฐ ได้แก่ กำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐกิจ  กรณีศึกษำ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ เพื่ออธิบำยและ
ท ำควำมเข้ำใจประเด็นและปัญหำที่กระทบต่อภำครัฐ 
 Economic aspects of current public 
administration and policy issues; approaches to 
the public policy and various perspectives; 
economic analysis, case studies, and critiques for 
explain and understand the issues and problems 
impacting the public sectors 



หมวดวิชาสารนิพนธ์ 
465-600 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระทำงรัฐประศำสนศำสตร์
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ที่ได้ศึกษำมำภำยใต้กำร
ดูแลของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
 Independent study in public administration 
under the topic related to the body of knowledge 
studied, under supervision of advisory committee 
 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์
465-700 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0 
 (Thesis) 
 กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยในหัวข้อเรื่องทำงรัฐ
ประศำสนศำสตร์ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
 Study and research in public administration 
under supervision of the advisory committee 
 
465-701 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis)  
 กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยในหัวข้อเรื่องทำงรัฐ
ประศำสนศำสตร์ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
 Study and research in public administration 
under supervision of the advisory committee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


