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ปรัชญา 
       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขารัฐประศาสนศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะ
ด้านการบริหารแบบมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ  
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร    เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
  3.  มีภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวได้ดีในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  4.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการวิจัย 
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัญหา ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นและองค์กร และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือภายใต้ความหลากหลายทางสังคมได้ 
จ านวนหน่วยกิต  
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร    

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2  
(หน่วยกิต) 

แผน ข  
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
1.2) กลุ่มวิชาเลือก 

2. หมวดวิทยานิพนธ์ 
2.1) วิทยานิพนธ ์
2.2) การค้นคว้าอิสระ 

3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 

27 
18 
9 
12 
12 
- 
9 

33 
18 
15 
6 
- 
6 
9 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 39 
แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาบังคับ

และรายวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
แผน ข  เป็นแผนที่ศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก รวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้องท า

วิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) จ านวน 6 หน่วยกิต  
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รายวิชา 
 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้ศึกษา 18 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

2555102 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
 Public Administration Theories      
2555103 วิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration 
2555105  การบริหารการเงินและการคลัง                               3(3-0-6) 
 Financial and Fiscal Management 
2555107 การวิเคราะห์องค์การ       3(3-0-6) 
 Organizational Analysis 
2555114 นโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ            3(3-0-6) 
 Public Policy and Policy Implementation 
2555115 การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์     3(2-2-5) 
 Strategic Human Resource Management    
 1.2) กลุ่มวิชาเลือก   
                           แผน ก แบบ ก 2   9 หน่วยกิต  
  แผน ข  15 หน่วยกิต   
2555108 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   3(3-0-6) 
 Information Technology for Public and Private Management 
2555116 จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับนักบริหาร    3(3-0-6) 
 Ethics and Good Governance for Administrator 
2555117 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
 Change Management in Digital Era 
2555203 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  3(3-0-6) 
 Public, Private and Non-Profit Organization  
2555204 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     3(2-2-5) 
 Seminar in Participatory Action Research  
2555206 สัมมนาด้านสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ     3(2-2-5) 
 Seminar on Professional Administrator Competencies  
2555207 นวัตกรรมการจัดการเครือข่าย      3(3-0-6) 
 Networks Management Innovation 
2555402 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Management of Natural Resources, Environment 
 and Local Wisdom 
2556515 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน      3(3-0-6) 
 Sustainable Local Development 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

 

~ 3 ~ 

2556517 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 Strategy for Local Development 
2556520 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                             3(3-0-6) 
 Strategic Management 
2556521 การบริหารการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy-based Development Administration  
 

2. หมวดวิทยานิพนธ์ 
2506901 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

 Thesis 
2506902  การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 Independent Study 

 
3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                                  3 ( 2 -2 -5 )
 English for Graduate Studies  
2555001 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง   3(2-2-5) 
 Socio-economic and Political Relationship Theories  
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา                  3 ( 2 -2 -5 )
 Computer for Graduate Studies 

 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาเสริมมุ่งให้ผู้เรียนทั้ง 2 แผน (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและฝึกฝนให้เข้าใจค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและการวิจัย รวมถึงเทคนิค
ในการท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นการใช้สถิติโปรแกรมส าเร็จรูปและสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า และทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยและต่างประเทศใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง 
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ค าอธิบายรายวิชา    
 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้ศึกษา 18 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

2555102 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Public Administration Theories 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และความส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการของ
แนวคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกิดขึ้นในความหมายใหม่ 
นโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์กร แนวทางการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐ คุณธรรมจริยธรรม
ทางการบริหารตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Concepts, theories, meanings, and importance of Public Administration, 
evolution of theoretical concepts and paradigms of Public Administration from the past to 
presence, New Public Administration theories, public policy, organizational behavior, 
approaches for government organization study, morality and ethics of administration 
according to social responsibility principles. 
2555103 วิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง
เชิงปริมาณ คุณภาพ และผสมผสาน กระบวนการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคิดการวิจัยการออกแบบและการวางแผนการวิจัย การก าหนดแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล การ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือของการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ และการน าเสนอผลการวิจัย 
 Concepts, theories, meanings, importance, and scope of research in Public 
Administration, quantitative and qualitative research, mixed- method research, problem 
determination, literature reviewing, research conceptual framework, research designing and 
planning, defining data sources and providers, informant selection and sampling, creation of 
research tools,  tool quality verification, data collection and verification, statistically quantitative 
data analysis, qualitative data analysis, and presentation of research results. 
2555105  การบริหารการเงินและการคลัง             3(3-0-6)     
 Financial and Fiscal Management 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ เกี่ยวกับการบริหารคลังสาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณ การจัดท างบประมาณในรูปแบบต่าง ๆ  การจัดท ารายรับ รายจ่ายของรัฐบาลและขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น การบริหารหนี้สาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการบริหารการคลังและงบประมาณ ปัญหางบประมาณของประเทศไทย 
กรณีศึกษาการน านโยบายการคลังไปใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของในระดับประเทศและ
ท้องถิ่น 
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 Concepts, theories, meanings, and importance of Financial and Fiscal 
Management, knowledge about budget, budgeting in various forms, income preparation, 
government and local government expenditures, public debt management, analysis techniques 
and budgeting, relationship between economic and political systems and fiscal and budgetary 
systems, Thailand's budget problem, case studies of fiscal policy implementation applying for 
managing and solving national and local economic problems. 
2555107 การวิเคราะห์องค์การ 3(3-0-6) 
 Organizational Analysis 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านองค์การ การ
วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การบริหารการจัดการองค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้าง การ
ออกแบบ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมขององค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่ม และองค์การ 
 Concepts, theories, meanings, importance and evolutionary development of 
organizational knowledge, in-depth analysis of organization management paradigms from the 
past to presence, organizational structure, organization; designing, culture and environment, 
human behavior in organizations, and interactions between individuals, groups and 
organizations. 
2555114 นโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 Public Policy and Policy Implementation 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และประเภทของนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนการศึกษาถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ทั้งการพิจารณาปัญหาสาธารณะ การก าหนด
นโยบาย การก่อเกิดนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลความส าเร็จของนโยบายสาธารณะ 
 Concepts, theories, meanings, importance, characteristics and types of public 
policy, study of public policy process, public issues consideration, policy making, policy 
formation, policy implementation, policy implementation problems, public policy’s success 
evaluation. 
2555115 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Strategic Human Resource Management   
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
การวางแผน การสรรหา การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ กลยุทธ์ แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตะวันตกและตะวันออก จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมโลก 
 Concepts, theory, meaning, and importance of Strategic Human Resource 
Management, planning, recruitment, development, performance appraisal, motivation, strategy, 
western and eastern human resource management concepts, ethics in human resource 
management, and human resource management responding to the changes and entering the 
global community. 
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 1.2) กลุ่มวิชาเลือก   
                          แผน ก (แบบ ก 2)   9  หน่วยกิต  
  แผน ข  15 หน่วยกิต   
2555108 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
 Information Technology for Public and Private Management 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะ คุณสมบัติ 
มาตรฐานและองคประกอบของระบบสารสนเทศประเภทตาง ๆ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในองค์กร
ภาคเอกชน และภาครัฐระดับตาง ๆ 
 Concepts, theories, meanings and importance of information technology, 
characteristics, properties, standards and components of various types of information systems, 
information systems for administration of private and government organizations at different 
levels. 
2555116 จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
 Ethics and Good Governance for Administrator 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของจริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
จริยธรรมทางการบริหารและคุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนักบริหาร จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น พัฒนาการตรวจสอบสาธารณะ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทุจริต ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐที่มีต่อสังคม 

Concepts, theories, meanings, and importance of ethics and good 
governance, good governance principles, administrative ethics and basic morals for 
executives, ethics and corporate culture enhancement, anti-corruption, public audit 
development, information system development for corruption surveillance and monitoring, 
transparency and trust building in state affairs administration, social responsibilities of 
governmental organizations. 
2555117 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

Change Management in Digital Era 
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและยุคดิจิทัล  การ

เปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม การปรับตัวของผู้บริหารต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 

Concepts, theories, meanings, and importance of change management and 
digital age, changes and change management, management techniques using information 
technology and telecommunications, administers’  prompt adjustment for rapid changes in 
globalization. 
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2555203 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 Public, Private and Non-Profit Organization  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชน เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง  
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการน าเทคนิค
การบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่  
 Concepts, theories, meanings and importance of public, private, public, and 
non-profit organization management, public services and private businesses:  comparing their 
differences and correlations, collaboration between government, private and non-profit 
organizations, public-private partnership, new government management, bureaucratic 
reformation, concept of applying management techniques from private sector to use in public 
sector, and the concept of new public service. 
2555204 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5) 
 Seminar in Participatory Action Research  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  แบบมี
ส่วนร่วมทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานการวิจัย การเรียนรู้กระบวนการวิจัยร่วมกับประชาชน 
ชมุชน และองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs  
 Concepts, theories, meanings, importance and processes related to participatory 
action research, quantitative and qualitative research, mixed-method research, cooperative 
research learning with people, communities, government organizations, private sectors, and 
NGOs. 
2555206 สัมมนาด้านสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 Seminar on Professional Administrator Competencies 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของสัมมนาและสมรรถนะนักบริหาร ลักษณะการ
บริหาร การวิเคราะห์ เทคนิค ประสบการณ์ทางการบริหารของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการบริหาร
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การน าแนวคิดในการบริหารจัดการตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ สถานที่จัดการเรียนรู้ปัญหาและการบริหารจัดการกับปัญหาหรือแนวทางพัฒนาร่วมกับผู้บริหาร
องค์การ 
 Concepts, theories, meanings, importance of seminars and administrator 
competencies, characteristics of management, analyzing techniques and administrative 
experiences of the administrators succeeded in administrating of both public and private 
organizations, applying management concepts according to Public Administration principles: 
cooperative learning with organization’s administrators in managing problems or developing 
solution for problems. 
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2555207 นวัตกรรมการจัดการเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Networks Management Innovation 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเครือข่าย รูปแบบ และ
วิธีการ ในการบริหารและการจัดการเครือข่าย การประสานงานระหว่างบุคคลและองค์การคณะกรรมการหรือ
ศูนย์ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบทบาทของเครือข่ายสาธารณะ 
 Concept, theory, meaning, importance of network management innovation, 
forms and methods of network administration and management, coordination between 
individuals and organizations, committees or coordination centers in both public and private 
sectors, and role of public networks. 
2555402 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Management of Natural Resources, Environment and Local Wisdom  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ เกี่ยวกับการพัฒนา การบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน 
 Concepts, theories, meanings, importance of development, natural resource 
and local wisdom administration and management, conservation, utilization and restoration of 
natural resources and the environment, knowledge management, sustainable inheritance of 
local wisdom to next generation. 
2556515 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน              3(3-0-6) 
 Sustainable Local Development 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ เกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับโลก 
ระดับประเทศ และระดับชุมชนท้องถิ่น เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยที่ เป็น
แนวทางหลักในการพัฒนาประเทศของไทย การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 
ปัญหาและอุปสรรของการพัฒนา การวางแผนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกขน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 

Concepts, theories, meanings, importance of development, global, national and 
local sustainable developments, the development connected to the National Economic and 
Social Development Plan of Thailand:  the main development guideline for Thailand,  Royal 
Initiative Development Philosophy of Sufficiency Economy, problems and obstacles of development, 
Planning to develop and solve problems, roles and relationships of government, private sector and 
local government organizations in local sustainable development. 
2556517 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น              3(3-0-6) 
 Strategy for Local Development 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาท้องถิ่น  การ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาท้องถิ่น การก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์พันธกิขององค์กรปกครองท้องถิ่น การก าหนด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และการตัดสินใจยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กลวิธีทางเลือก และการก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

Concept, theory, meaning, and importance of national and local development 
local development strategy determination, analysis of factors related to the development: 
weaknesses, strengths, opportunities and obstacles, local governments’  mission analysis, 
strategic topic determination, strategic analysis and decision making, alternative strategy analysis, 
indicator determination for local development’s strategy implementation assessment. 
2556520 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Strategic Management 
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การประยุกต์ใช้หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการภายในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งน าข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางการบริหารทั้งของภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

Concepts, theories, meanings, importance, principles and methods of strategic 
management, application of strategic management principles, analysis of issues related to 
management within public and private organizations, applying strategic recommendations to 
solve administrative problems of public and private sectors and local government, case study 
analyzing and criticizing, and proposing solutions for the problems. 
2556521 การบริหารการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy-based Development Administration 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญของการบริหารการพัฒนา ประเด็นที่ส าคัญ และ
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริหาร ภายใต้
หลัก Good Governance หลักการบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีและ
หลักการกระจายอ านาจกับมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ฯลฯ โดยเชื่อมโยงหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น ทั้งนี้เคยมีกรณีศึกษาประกอบ 

Concepts, theories, meanings, and importance of development administration, 
elements of good governance, morality and ethics principles, administrators’  social 
responsibility under good governance principles, management principles in accordance with 
Sufficiency Economy Philosophy, theories and principles of decentralization and 
development in various aspects; economy, society and politics, etc.: linking good governance 
and sufficiency economy principles to local practices. 
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2. หมวดวิทยานิพนธ์ 
2506901 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 กระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ การก าหนดหัวข้อ การจัดท าโครงร่าง การพบที่ปรึกษา การ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Thesis process, problem identification, topic determination, proposal 
establishment, proposal assessment, research tool development, data collection and analysis,  
result conclusion and discussion, making suggestions, making study report, thesis defense 
examination.  
2506902  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 กระบวนการจัดท าการศึกษาอิสระ การก าหนดหัวข้อ การจัดท าโครงร่าง การพบที่ปรึกษา 
การสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน และการสอบป้องกันการศึกษาอิสระ 
 Independent Study process, topic determination, proposal establishment, 
proposal assessment, research tool development, data collection and analysis, result conclusion 
and discussion, making suggestion, making study report, IS defense examination. 
  
 3. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต
1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)  

 English for Graduate Studies  
 การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของนักศึกษา การอ่านบทความวิชาการ การอ่านบทความ

วิจัย ยุทธวิธีการอ่าน การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนอหัวข้อวิจัย การ
อภิปรายหัวข้อตามความสนใจของตนเอง และการเขียนบทคัดย่อ   

Reading English texts relating to the students’  study fields, including academic 
articles and research papers, reading strategies, reading comprehension, and critical reading, 
presenting idea papers, discussing topics of their own interest, and writing abstracts   
2555001 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(2-2-5) 
 Theories of Socio-economic and Political Relationship 
 พัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งสถาบันที่
เกี่ยวข้อง บทบาทปฏิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับสถาบันต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในระดับโลก ชาติ และท้องถิ่น 
 Thai and International social, economic and political evolutions in the 
context of global changes, inter-relationship among social, economic, and political 
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structures, the roles and interactions among social, economic, and political institutions in 
which affecting to the development of the country. 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)  
 Computer for Graduate Studies 
 ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น และมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล ทักษะการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล การจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม และทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา
และวิจัย  
 Required computer knowledge and skills and has a relationship with 
graduate studies.  Emphasis on computer skills for searching information, crawling skills, 
analyze data, information presentation, knowledge management through social networks 
and application skills for education and research. 
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