
3.1.3  รายวิชา 

 รหัสวิชา 7 หลัก ประกอบด้วยตัวอกัษรและตัวเลข ดังน้ี 

 หลักที่ 1-3 เป็นตัวอกัษร PBA หมายถึง รหัสวิชาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิตและบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

 หลักที่ 4  เป็นตัวเลข  6 หมายถึง หลักสตูรการศึกษาระดับปริญญาโท 

 หลักที่ 5 เป็นตัวเลข  0 หมายถึง กระบวนวิชาในหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วย

กติ หรือหมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

                1 หมายถึง กระบวนวิชาในหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วย

กิต หรือหมวดวิชาบังคับร่วม หรือหมวด

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ หรือหมวด

วิชาเอกบริหารธุรกจิ 

 หลักที่ 6-7 เป็นตัวเลข  0-9 หมายถึง ล าดับกระบวนวิชา 

     89 หมายถึง วิชาการศึกษาค้นคว้าอสิระทางการจัดการ 

     98 หมายถึง การสอบประมวลความรู้ 

     99 หมายถึง วิทยานิพนธ ์

  

 เลขรหัสหน่วยกติ 

 3 (3-0-9) หมายถึง จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 สญัลักษณ์ก ากบัหน้ารหัสวิชา 

  * หมายถึง รายวิชาใหม่   **    หมายถึงรายวิชาที่ปรับปรุง 

 แผน ก แบบ ก2 

  1)  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

      *RAM 6001  ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา   1 (1-1-0) 

   Knowledge and Morality for Graduate Studies) 

           2)  หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ 

   ** PBA 6101  ภาษาองักฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์               (3) (3-0-6)   

           และบริหารธุรกจิ                            ไม่นับหน่วยกติ 

 (English for Public and Business Administration) 

  3)  หมวดวิชาบังคับร่วม  (21 หน่วยกติ)   

      **PBA 6102   สถิติและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ 3 (3-0-6) 

  (Statistics and Research for Public and Business Administration) 

   PBA 6111    เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ   3 (3-0-6) 

 (Managerial Economics) 



   PBA 6112    การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการผลิต  3 (3-0-6) 

 (Quantitative Analysis and Operations Management) 

                      ** PBA 6113    ทฤษฎี และกระบวนการจัดการ   3 (3-0-6) 

 (Management Theory and Process) 

                      ** PBA 6114     การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    3 (3-0-6) 

  (Human Resource Management) 

   PBA 6116    การจัดการการเงนิ     3 (3-0-6) 

  (Financial Management) 

   PBA 6117    การจัดการการตลาด     3 (3-0-6) 

  (Marketing Management) 

  

4) หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  (6 หน่วยกติ)    

                    **PBA 6121   ทฤษฎี และแนวทางปฏิบตัิในการบริหารรัฐกจิ                                      

 (Theory and Practices in Public Administration) 

3 (3-0-6) 

 

                    **PBA 6123 

 

 การจัดการโครงการและการประเมินผล                                                        

 (Project Management and Evaluation) 

3 (3-0-6) 

 

 

            5) หมวดวิชาเอกบริหารธุรกจิ  ( 6 หน่วยกติ)  

     PBA 6132 การบัญชีบริหาร                                                  

(Management Accounting) 

3 (3-0-6) 

 

    PBA 6133 การศึกษาความเป็นไปได้ 

(Feasibility Study) 

3 (3-0-6) 

 

   

 6)  หมวดวิทยานิพนธ ์ส าหรับ แผน ก แบบ ก2 (12 หน่วยกติ) 

         PBA 6199 

 

 

** กระบวนวิชาที่ปรับปรุง 

 

วิทยานิพนธ ์  

(Thesis) 

 

 

 

 

 

 12 (0-0-48) 

  

 

 



แผน  ข 

 1)  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

 *RAM 6001   ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา    1 (1-1-0) 

                         (Knowledge and Morality for Graduate Studies) 

 2)  หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

** PBA 6101  ภาษาองักฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์                 (3) (3-0-6)   

 และบริหารธุรกจิ                                 ไม่นับหน่วยกติ 

                                   (English for Public and Business Administration)  

   3)  หมวดวิชาบังคับร่วม (24 หน่วยกติ) 

     **PBA 6102   สถิติและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ 3 (3-0-6) 

  (Statistics and Research for Public and Business Administration)

  

  PBA 6111    เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ   3 (3-0-6) 

 (Managerial Economics) 

  PBA 6112    การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการผลิต  3 (3-0-6) 

 (Quantitative Analysis and Operations Management) 

                      **PBA 6113     ทฤษฎี และกระบวนการจัดการ   3 (3-0-6) 

 (Management Theory and Process) 

                      ** PBA 6114    การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 

   (Human Resource Management) 

                      ** PBA 6115    การจัดการเชิงกลยุทธ ์     3 (3-0-6) 

                                            (Strategic Management) 

  PBA 6116    การจัดการการเงนิ     3 (3-0-6) 

  (Financial Management) 

  PBA 6117    การจัดการการตลาด     3 (3-0-6) 

  (Marketing Management) 

  

   4) หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  (9 หน่วยกติ)     

                    **PBA 6121 

 

               PBA 6122 

ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการบริหารรัฐกจิ                                      

(Theory and Practices in Public dministration) 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

(Public Policy and Planning) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

 

                    **PBA 6123 

 

 การจัดการโครงการและการประเมินผล                                                        

 (Project Management and Evaluation) 

3 (3-0-6) 

 



  

                       

           5)   หมวดวิชาเอกบริหารธุรกจิ  (9 หน่วยกติ) 

PBA 6132 การบัญชีบริหาร 

(Management Acounting) 

2 (3-0-6) 

PBA 6133    การศึกษาความเป็นไปได้    

(Feasibility Study)                                         

2  (3-0-6) 

 

** PBA 6134 

 

สมัมนาการวิเคราะห์เชิงธุรกจิและการจัดการธุรกจิ                3   (2-2-5) 

  ระหว่างประเทศ  

  (Seminar in Business Analysis and International Business 

   Management) 

3 (2 

 6)  หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอสิระทางการจัดการ  (3 หน่วยกติ) 

**  PBA 6189   การศึกษาค้นคว้าอสิระทางการจัดการ  

  (Indepentdent Studies in Management) 

 3 (0-0-40) 

    7)   การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกติ) 

         PBA 6198      การสอบประมวลความรู้                               0 (0-0-0) 

    (Comprehensive Examination)   

 

 3.1.4 แผนการศึกษา 

  1) แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก2 

 

ปีที่ 
ภาคการศึกษา    

ที ่1 
หน่วยกติ 

ภาคการศึกษา     

ที ่2 
หน่วยกติ ภาคฤดูร้อน หน่วยกติ 

1 

RAM 6001 

PBA 6101 

PBA 6121 

PBA 6113 

PBA 6102 

1 (1-1-0) 

(3) (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

PBA 6114 

PBA 6123 

PBA 6111 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

PBA 6117 

PBA 6112 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

 รวม 10 รวม 9 รวม 6 

2 

PBA 6132 

PBA 6116 

PBA 6133 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

PBA 6199 12 (0-0-48) 

  

 รวม 9 รวม 12 รวมทั้งส้ิน 46 หน่วยกติ 

 แผนการศึกษา  แผน ข 



 

ปีที ่
ภาคการศึกษา    

ที ่1 
หน่วยกติ 

ภาค

การศึกษา     

ที ่2 

หน่วยกติ ภาคฤดูร้อน หน่วยกติ 

1 

RAM 6001 

PBA 6101 

PBA 6121 

PBA 6113 

PBA 6122 

1 (1-1-0) 

(3) (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

PBA 6102 

PBA 6114 

PBA 6123 

PBA 6115 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

PBA 6111 

PBA 6117 

PBA 6112 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 รวม 10 รวม 12 รวม 9 

2 

PBA 6116 

PBA 6134 

PBA 6133 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

PBA 6132 

PBA 6189 

PBA 6198 

3 (3-0-6) 

  3  (0-0-40) 

0 (0-0-0) 

  

 รวม 9 รวม 6 รวมทั้งส้ิน 46 หน่วยกติ 

  

 3.1.5  ค าอธบิายรายวิชา 

1. หมวดวิชาบงัคบับณัฑิตศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต 

    * RAM 6001 

  

ความรูคู่้คุณธรรมส าหรบับณัฑิตศึกษา 

 (Knowledge and Morality for Graduate studies) 

          1 (1-1-0) 

 

   

ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน บทความ สาร

นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้าและการเขียนรายการ

เอกสารอ้างองิ การเขียนบทคัดย่อ วิธกีารน าเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 A study of the philosophy, objectives and procedures governing graduate study; 

ways in which to conduct research using a variety of sources, including analysis and synthesis 

of data and information; styles and techniques for writing reports, articles, thematic papers, 

theses and dissertations; models for referencing ideas and constructing reference lists; 

guidance on writing abstracts, scholarly presentations and submitting articles for publication. 

 

 

 

* กระบวนวิชาที่เปิดใหม่ 



 

2. หมวดวิชาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิต 

  ** PBA 6101 

 

ภาษาองักฤษทางรฐัประศาสนศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ   

(English for Public and Business Administration) 

 3 (3-0-6) 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 

 ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านต าราภาษาอังกฤษในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ

บริหารธุรกจิ ประกอบด้วยการวิเคราะห์รูปค า หน้าที่ของค าในประโยค การหาความหมายของศัพท์

โดยอาศัยข้อความอื่นๆ ในประโยค การศึกษาโครงสร้างของประโยค เพ่ือเข้าใจความหมายของ

ประโยคที่มีโครงสร้างต่างๆกนั การศึกษาประเภทย่อหน้าและส่วนประกอบของย่อหน้า ศึกษาศัพท์

เฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ ตลอดจนเทคนิคในการอ่านบทความหรือข้อความ

จากต าราในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

 This course is designed to improve students’ skills in reading comprehension 

required for public and business administration studies.  Reading comprehension strategies are 

taught and practiced at sentence, paragraph and text levels. Vocabulary development is also 

an important part of this course. The Study of essential vocabularies in Public and Business 

Administration is also included.   A variety of authentic texts will be read, including journals, 

reports and textbooks in public and business administration. 

 

 

3. หมวดวิชาบงัคบัร่วม (21 หน่วยกิต) 

  ** PBA 6102 สถิติและวิจยัทางรฐัประศาสนศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ  

(Statistics and Reseach for Public and Business Administration) 

3 (3-0-6) 

 

 ศึกษาสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือ

หาความสัมพันธ์ การพรรณนา การอธิบายและการพยากรณ์ เกี่ยวกับตัวแปร ศึกษา

กระบวนการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การจัดการภาครัฐและภาคธุรกิจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

 This course introduces basic statistics relevant to public administration and business 

administration including providing descriptions explanation, and predictions as well as 

determining and analyzing relationships between variables. Reseach processes, research 

proposal writing, data collection, data analysis and interpretation as well as research report 

writing will also be examined. 

* กระบวนวิชาที่เปิดใหม่ 

** กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุง 



 

 

 PBA 6111 

 

เศรษฐศาสตรส์ าหรบัการจดัการ 

(Managerial Economics) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค โดยมุ่งเน้นการน าทฤษฎีมาช่วยในการ

ตัดสินใจและการวางแผนทางการจัดการ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากสถานการณ์

เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส  าคัญทาง

เศรษฐกจิ 

 A study of macro and micro economic theories with emphasis on decision- making 

and managerial planning. Students are required to analyze case studies concerning the 

economic situation in Thailand and in foreign countries. The relationship between significant 

economic variables will be examined. 

 

PBA 6112 

 

การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและการจดัการการผลิต (Quantitative 

Analysis and Operations Management) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาหลักการขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการผลิต การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหาและ

การควบคุมการด าเนินงานโดยสงัเขป ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

This course focuses on concepts and principles of operations management for both 

manufacturing and service organizations.  It includes analysis, design, and control of the 

functions        in both quality and quantity aspects by using both quantitative and qualitative 

analysis. 

 

** PBA 6113 

  

ทฤษฎี และกระบวนการจดัการ                    

(Management Theory and Process) 

     3 (3-0-6) 

ศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิดทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผนการจัดรูปงาน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ การอ านวยงานและการควบคุม หลักและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจ แนวคิดของพฤติกรรมองค์การ การศึกษาเร่ืองคนและพฤติกรรมของคนในองค์การ 

ค่านิยม ทศันคติ และความพึงพอใจในงาน แนวคิด พ้ืนฐานในการจูงใจ และการน าไปประยุกต์ใช้

ในองค์การ ศึกษารากฐานของพฤติกรรมของกลุ่ม ความเข้าใจในการท างานเป็นทมี การสือ่สาร การ

สร้างภาวะผู้น า อ านาจและการเมืองในองค์การ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ศึกษาพ้ืนฐาน



โครงสร้างองค์การ การออกแบบงาน วัฒนธรรมองค์การ การเปล่ียนแปลง องค์การและการจัดการ

กบัความกดดันภายในและภายนอกองค์การ 

Examines philosophy, Theories and concepts in organizational management 

including planning and organizing, human resource management, directing, and controlling. 

Basic principles  

 

** กระบวนวิชาทีมีการปรับปรุง 

 

 

and theories concerning decision-making, organizational behavior concepts, human and 

human behavior in organizations, values, attitudes and job satisfaction. This course also 

includes basic  

concepts in motivation and their application in organizations, fundamentals of group 

behavior, teamwork, communication, leadership, power and control, conflict, and 

negotiation. Examines basics of organization structure, work design, organizational culture, 

organizational change and the management of pressure within and outside organizations. 

 

** PBA 6114 

 

การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

(Human Resource Management) 

             3 (3-0-

6) 

ศึกษาทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป  ศึกษาบริบททางสังคม 

กฎหมาย และองค์การในยุคดิจิตัลที่มีผลต่อการตัดสนิใจทางด้านการบริหารงานบุคคล การจ้างงาน 

การสรรหาและการคัดเลือก การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การคิดค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้ อกูล กลยุทธ์การจูงใจเพ่ือการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานและผลผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตัล 

A study of human resources in the changing work environment. Examines social 

and legal contexts and organization affecting decision-making in personnel administration, 

employment, recruitment and selection.  This course will also focus on employee orientation 

and training,  

performance evaluation, compensation and fringe benefits, and motivation strategies to 

improve work performance and outputs. Human resource management in the digital era will 

also be included. 

 

 

 



** PBA 6115 

 

การจดัการเชิงกลยุทธ ์

(Strategic Management) 

          3 (3-0-6) 

 ศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเร่ิมจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การและ

ระดับฝ่าย โดยพิจารณาทศิทางและเป้าหมายขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ อัน

ได้แก่สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของโลก จุดแขง็

และจุดออ่นขององค์การ  การออกแบบองค์การและการบริหารทรัพยากรต่างๆ รวมถึงแนวทางใน

การจัดการเชิงกลยุทธท์ี่หลากหลาย เช่นการใช้ระบบการจัดการคุณภาพ การสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ การน าเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ เป็นต้น 

A study of the strategic management process beginning with the setting of strategies 

at organizational and department levels. Considers the basic direction and goals of and 

organization, the analysis of environment (economic, social, political, technological, and 

global factors), organizational  

strengths and weaknesses, organization design and resources management. Examines a variety 

of  

 

** กระบวนวิชาทีมีการปรับปรุง 

 

 

strategies such as quality management, learning organization, the application of digital 

technology in service delivery. etc. 

 

 PBA 6116 

 

การจดัการการเงิน 

(Financial Management) 

         3 (3-0-6) 

การวิเคราะห์ส ารวจวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหาการเงินของธุรกิจ  การวิเคราะห์

การเงิน รวมทั้งงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์สัดส่วน งบประมาณ เงินทุน รวมทั้งการวิเคราะห์

อรรถประโยชน์ ตัวแบบการก าหนดราคาทรัพย์สินและตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์

การเงินระยะยาวของหน่วยงาน รวมทั้งทฤษฎีการก าหนดค่าของทรัพย์สินหน่วยงาน และนโยบาย

โครงสร้างเงินทุน ทฤษฎีและนโยบายการปันผลและการวิเคราะห์ค่าของทุนรวมของหน่วยงาน 

Analysis and investigation of business financial objectives and problems,  financial 

analysis, budget, ratio analysis, utility analysis, models in identifying efficient asset costs and 

financial market, long-term financial strategies and theories in identifying organizational 

assets and policy on capital  structure as well as management of capital shares and values of 

the organization. 

 



 PBA 6117 

  

การจดัการการตลาด 

(Marketing Management) 

3 (3-0-6) 

ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการก าหนดกล

ยุทธท์างการตลาดเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  การวิเคราะห์และ

ประเมินความน่าสนใจของตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การควบคุมการด าเนินงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

A study of marketing philosophy and concepts, marketing planning and strategy 

setting for business growth, marketing opportunity analysis, marketing interest evaluation and 

analysis, marketing programming, and efficient operations control. 

 

4. หมวดวิชาเอกรฐัประศาสนศาสตร ์ (9 หน่วยกิต) 

**  PBA 6121 

 

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัในการบริหารรฐักิจ

(Theory and Practices in Public 

Administration) 

 3 (3-0-6) 

   ศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  โดยใช้

ทฤษฎีเชิงประจักษ์และทฤษฎีปทัสถาน โดยเน้นสาระของนโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์การ 

วิทยาการจัดการ รวมทั้งการบริหารการพัฒนาที่อยู่ในขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

** กระบวนวิชาทีมีการปรับปรุง 

 

 

This course focuses on the evolution, boundary, status and concepts of public 

administration education. Examines empirical and normative theories with a focus on public 

policy contents, organizational behavior, management sciences and development 

administration within the context of public administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PBA 6122 

 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

(Public Policy and Planning) 

       3 (3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ตัว

แบบส าหรับการออกแบบนโยบาย  เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือก

ต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับ

ต่างๆของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสมัพันธแ์ละพลวัตของแหล่งอ านาจ

ต่างๆ 

This course focuses on basic concepts and analysis of public policy and planning, 

models  in policy design, techniques in alternative analysis and their impact.  The course 

examines the relationship between policy formulation and planning at various levels, the 

analysis of related behaviors, relationship and dynamics between different power sources. 

 

** PBA 6123 

 

การจดัการโครงการและการประเมินผล 

(Project Management and Evaluation) 

 3 (3-0-6) 

ศึกษาการบริหารโครงการในบริบทของกระบวนการนโยบายและการบริหารการพัฒนา  

โดยเน้นปรัชญาของการบริหารโครงการขององค์กรขนาดใหญ่  สภาพปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการ

บริหารโครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการ ขั้นตอนและปัญหาของการบริหาร

โครงการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค  พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในระดับล่าง วิธีการที่ท าให้การ

บริหารโครงการเป็นไปอย่างได้ผล  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการ

โครงการในการบริหารโครงการ  การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุม

และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และ/ หรือความล้มเหลวใน

การบริหารโครงการจากกรณีของไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนการวัดความส าเรจ็และความ

ล้มเหลวของโครงการทั้งในระบบปิดและระบบเปิด ศึกษานิยาม ขอบเขต ประเภทและรูปแบบของ

การประเมินผลโครงการโดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมการประเมินปัจจัยน าเข้า การ

ประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ ์การประเมินผลกระทบของโครงการทดลอง โครงการน า

ร่อง โครงการสาธิตและโครงการขยายผล ทั้งเป็นการวิจัยประเมินผลและการประเมินผลลักษณะ

อืน่ๆ ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของไทย 

 

** กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



A study of project management in the context of policy process and development 

administration with an emphasis on the philosophy of project management of big 

organizations.  Examines problems that require new models of project management and new 

approaches, procedures and problems of projects both in macro and micro contexts, behaviors 

of street-level practitioners, and effective project management. This course also includes the 

study of high-level administrators’ roles and authority, project integration, techniques and 

tools applied in monitoring and controling project advancement, and factors affecting project 

management success or failure. Domestic and overseas case studies in closed and open 

systems will be investigated. A Study of the definition, boundaries, categories, and patterns 

of project evaluation including environment, input, process, output, and impact evaluation of 

pilot and experimental projects, demonstration projects, and advanced projects. Examines 

evaluation research and other types of evaluation as well as the study of problems and 

obstacles to development in projects in Thailand. 

 

5. หมวดวิชาเอกบริหารธุรกิจ   (9 หน่วยกิต) 

    PBA 6132 

 

การบญัชีบริหาร 

(Management Accounting) 

        3 (3-0-

6) 

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจรายงานการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย งบดุล งบก าไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตลอดจนศึกษาการน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผน ควบคุม และตัดสนิใจ  

ได้แก่ การวิเคราะห์รายงานการเงิน การจัดท างบประมาณ งบประมาณลงทุน พฤติกรรมต้นทุน การ

วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การก าหนดต้นทุน ผลิตภัณฑ์ และ

การแบ่งสรรค่าใช้จ่าย 

A study of the concepts and basic assumptions in accounting and accounting 

standards and principles in order to understand financial reporting as well as the use of 

accounting information in planning, control, and decision-making. The course examines the 

analysis of financial reports, budgeting, capital, cost-benefit analysis, product capital 

identification and expense allocation. 

 

 

 

 

 



   PBA 6133 

 

การศึกษาความเป็นไปได ้

   (Feasibility Study) 

               3 (3-0-6) 

   แนวความคิดและเค้าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การขยายงานทางธุรกิจ 

การเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ และการริเร่ิมจัดตั้งธุรกิจขึ้ นใหม่ ขั้นตอนในการจัดท าโครงการ การศึกษา

ความเหมาะสมด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการจัดการ 

ตลอดจนการเขียนและเสนอรายงาน 

A study of concepts and research proposals for project feasibility, business 

expansion, extension of product lines and new business institutions. This course discusses the 

steps in the development of feasibility studies including technical, manufacturing, economic, 

market, financial and management aspects including report writing and presentation. 

 

** PBA 6134 

 

สมัมนาการวิเคราะหเ์ชิงธุรกิจและการ

จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Seminar in Business Analysis and 

International Business Management) 

3 (2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดการจัดการของบุคคลและองค์การทั่วโลกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

พยากรณ์การเปล่ียนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ อนัส่งผลกระทบต่อการจัดการยุคใหม่ 

ค้นหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมส าหรับองค์การในอนาคต แบ่งกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์กรณีศึกษา

และจัดท ารายงาน ศึกษาบทบาทและความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดองค์การและ

ลักษณะการบริหารงานของบริษัทพหุชาติและบริษัทที่ท าธุรกิจกับต่างประเทศ กลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานและการขยายตัว ปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างบริษัท

แม่และบริษัทในเครือที่อยู่คนละประเทศ 

A study of managerial concepts of global people and organization both in public 

and private sectors. The course includes the forecast of changes in various aspects of the 

environment that have significant impact on modern management. Searches for appropriate 

managerial approaches of future organizations by group discussion, case analysis and reports. 

Examines the role and significance of international business organizations and the 

management of multi-national companies,  

their operations strategies and expansion. The course also examines political, legal, social, 

economic and cultural, and technological factors affecting international business operation, as 

well as problems and conflict solution between parent companies and their subsidiaries in 

foreign countries. 

 



6. หมวดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ   (3 หน่วยกิต) 

 ** PBA 6189 

    

การศึกษาคน้ควา้อิสระทางการจดัการ 

(Independent Studies in Management) 

   3 (0-0-40) 

 เป็นการศึกษาค้นคว้าอสิระ โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการทั้งในภาครัฐกจิ

และธุรกจิ และการท าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหาทางการจัดการแบบบูรณาการ 

 

** กระบวนวิชาที่มีการปรับปรุง 

 

 This independent study relates to the analysis of managerial problems and the 

conduct of research in public and business administration. Managerial suggestions and 

solutions will be integrally proposed. 

 

 

6. การสอบประมวลความรู ้   (ไมน่บัหน่วยกิต) 

  PBA 6198 

 

การสอบประมวลความรู ้ 

(Comprehensive examination) 

    0 (0-0-0) 

 เม่ือนักศึกษาได้เรียนรายวิชาต่างๆครบถ้วนแล้ว นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้โดย

นักศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการเน้ือหาวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 Students must attend the comprehensive examination after completing coursework 

requirements. Integrating skill of various subjects is required and will be evaluated.     

 

7. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์  (12 หน่วยกิต) 

PBA 6199 

 

วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 

                    12 (0-0-48) 

   เสนอเค้าโครงเร่ืองวิทยานิพนธ์ที่เป็นการบูรณาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ

บริหารธุรกจิ ด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกบัเค้าโครงเร่ืองวิทยานิพนธ์ 

  Presenting the thesis proposal with the integration of Public Administration and 

Business Administration fields of study, and carrying out the research project relevant to the 

proposal. 


