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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

32901 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories and Principles of Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการบรหิารธรุกจิทัง้ในและ 

      ตา่งประเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการบรหิารธรุกจิ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประเมนิและสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการบรหิารธรุกจิ 

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการบรหิารธรุกจิอย่างเหมาะสม

  กบัสถานการณ์และรายกรณี 

 5.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการคาดคะเน พยากรณ์ แนวโนม้ของการบรหิารธรุกจิในอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหพั์ฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการบรหิารธรุกจิของไทยและ

ตา่งประเทศ ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบนั ครอบคลมุแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการดา้นการจัดการ การตลาด การเงนิ  

การบัญช ีการจัดการการดําเนนิงาน และทรัพยากรมนุษย ์

  ประเมนิและสรุปเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตลอดจนเทคนคิทางการบรหิารธรุกจิทกุดา้นเพือ่ 

การประยกุตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และรายกรณี การคาดคะเนและพยากรณ์เกีย่วกบัทศิทางและแนวโนม้

ของการบรหิารธรุกจิในอนาคต 

 

32902 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิข ัน้สงูและเศรษฐมติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Business Research Methodology and Econometrics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยธรุกจิขัน้สงู 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวธิกีารทางเศรษฐมติ ิ

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งตว้แบบและบบจําลองทางเศรษฐมติ ิ

 5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามคสามารถในการวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูโดยใชเ้ศรษฐมติ ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยขัน้สงู การวจัิยประเภทตา่งๆ การวจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเชงิ

ปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์าร

ถดถอยเสน้ตรงเชงิพห ุการวเิคราะหจั์ดกลุม่ การวเิคราะหจํ์าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหต์วัแปร

พหนุาม การสงัเคราะห ์งานวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ

ทางสถติ ิ
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   วธิกีารทางเศรษฐมติสิําหรับการวจัิยธรุกจิ แบบจําลองทางเศรษฐมติแิละขอ้สมมตฐิาน System Equation 

Models, Simultaneous Equation Models, Time Series Econometrics และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปใน 

การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

 

32903 การวเิคราะหก์ลยุทธแ์ละนวตักรรมทางการบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategy Analysis and Innovation in Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยุทธท์างการบรหิารธรุกจิได ้

 2.   เพือ่ใหส้ามารถผสมผสานการประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่งๆ ในการจัดการธรุกจิได ้

 3.   เพือ่ใหนั้กศกึษามสีว่นรวมในชัน้เรยีนโดยสามารถประมวลความรูท้างบรหิารธรุกจิทีไ่ดศ้กึษามาใช ้

  แกปั้ญหาจากกรณีศกึษาได ้

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นนวตักรรมใหมท่างการบรหิารธรุกจิและสามารถสรา้งนวตักรรมใหมไ่ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะหแ์ละการวางแผนกลยทุธท์างการบรหิารธรุกจิ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา บทความหรอืวารสาร

ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นทางบรหิารธรุกจิทัง้ภายในและตา่งประเทศเพือ่สงัเคราะหค์วามรูใ้หเ้ป็นนวัตกรรมใหม่

ทางการบรหิารธรุกจิ 
 

32904 สมัมนาประเด็นและปญัหาทางการบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Problems and Issues Related to Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางการบรหิารธรุกจิ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยทางบรหิารธรุกจิ 

 3.   เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการบรหิารธรุกจิ ซึง่จะนําไปใชใ้น 

  การกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิย 

 4.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิย 

 5.   เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ภาพรวมสาระทางการบรหิารธรุกจิ ลักษณะของประเด็นและเนือ้หาสาระทางการบรหิารธรุกจิสาํหรับการ

วจัิย หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิ

และตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการ

บรหิารธรุกจิ 
 

32998 ดษุฎนีพินธ ์(บรหิารธุรกจิ) (48 หนว่ยกติ/36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยสาํหรับดฎุนีพินธไ์ด ้

 2.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 3.   เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยสําหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 4.   เพือ่ใหส้ามารถจัดทํารายงานการวจัิยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 การกําหนดปัญหาและวางแผนการวจัิย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กําหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยสําหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิยในดา้นการกําหนดกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบการวดั

ตวัแปร เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดทําโครงการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจัิย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะห์

ขอ้มลู การสรุปอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจัิยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และ 

นําเสอนรายงานการวจัิยฉบับสมบรูณ์ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

   

32999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูนํ้า และความสามารถในการแกปั้ญหา 

 2.   เพือ่สรา้งเสรมิความมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางาน 

 3.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 4.   เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวางแผนตามหลกัวชิาการ 

 5.   เพือ่พัฒนาทักษะการบรูณาการทฤษฎแีละความรูท้างวชิาการเพือ่พัฒนาวชิาชพีและการเป็นผูนํ้า 

  ทางวชิาการและวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การสรา้งวสิยัทศันข์องนักศกึษา การพัฒนาความคดิเชงิระบบ การพัฒนาทกัษะ การบรูณาการความรู ้

ในวชิาชพี การพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและสรา้งวสิยัทัศนท์ีด่ตีอ่วชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละ 

การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

33901 สมัมนาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ชงิปรมิาณข ัน้สงู        (6 หนว่ยกติ)                  

            Seminar in Advanced Quantitative Public Administration Research  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิปรมิาณทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณทีเ่นน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ   

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณทีเ่นน้การวจัิยและพัฒนาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์การวจัิยประยุกต ์และการวจัิยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

6. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงูไปใชใ้นการทําวจัิย                 

เชงิปรมิาณทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณขัน้สงู การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ โดยเนน้

การวจัิยพืน้ฐาน การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยกุต ์การวจัิยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ การสงัเคราะหง์านวจัิย 

เชงิปรมิาณ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยเสน้ตรง 

เชงิพห ุการวเิคราะหจั์ดกลุม่ การวเิคราะหจํ์าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหต์วัแปรพหนุาม   

และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 

33902 สมัมนาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ชงิคณุภาพข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)                  

           Seminar in Advanced Qualitative Public Administration Research 

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคณุภาพทีเ่นน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ   

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคณุภาพทีเ่นน้การวจัิยและพัฒนาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์การวจัิยประยุกต ์ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิคณุภาพ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห ์

เชงิคณุภาพ 

6. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงูไปใชใ้นการทําวจัิย 

เชงิคณุภาพทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยเชงิคณุภาพขัน้สงู การออกแบบการวจัิยเชงิคณุภาพ โดยเนน้

การวจัิยพืน้ฐาน การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยกุต ์การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิคณุภาพ เทคนคิและวธิกีารเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพ การวเิคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลู และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลู

เชงิคณุภาพ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 

33903 ปรชัญา แนวคดิและทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy, Concepts and Theories of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์            

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปรัชญาของศาสตร ์พัฒนาการของแนวคดิและทฤษฎรัีฐประศาสนศาสตร์

ทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตรก์บั

ศาสตรต์า่งๆ  

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประเมนิและสรุปเกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการรัฐประศาสนศาสตรร์่วมกับ

ศาสตรต์า่งๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และรายกรณี 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการคาดคะเน พยากรณ์ วพิากษ์แนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

การศกึษารากฐานปรัชญาของศาสตร ์การกอ่เกดิขององคค์วามรู ้ปรัชญาการปกครองและการบรหิาร

ทฤษฎอีงคก์าร  พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและไทย ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบนั 

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์บรูณาการ และวพิากษ์ การใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการรัฐประศาสนศาสตรร์่วมกับศาสตร์

ตา่งๆ เพือ่การประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบรบิทของสภาพแวดลอ้มของการจัดการภาครัฐ  

การวพิากษ์แนวคดิและทฤษฎ ีการคาดคะเนและพยากรณ์เกีย่วกับทศิทางและแนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตร ์

ในอนาคต 

 

33904 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรข์ ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Public Administration Research Methodology 

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยทีเ่นน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยทีเ่นน้การวจัิยและพัฒนาเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้าง                       

รัฐประศาสนศาสตร ์การวจัิยประยกุต ์และการวจัิยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคณุภาพ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

6. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงูไปใชใ้นการทําวจัิยทาง              

รัฐประศาสนศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยขัน้สงู การวจัิยประเภทตา่งๆ โดยเนน้การวจัิยพืน้ฐาน          

การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยกุต ์การวจัิยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ การวจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิย 

เชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ การออกแบบการวจัิยเชงิคณุภาพ               

การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยเสน้ตรงเชงิพห ุ                 

การวเิคราะหจั์ดกลุม่ การวเิคราะหจํ์าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหต์ัวแปรพหนุาม การวเิคราะห ์

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์

ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 

33905 นโยบาย กลยทุธ ์และนวตักรรมการบรหิารจดัการภาครฐั    (6 หนว่ยกติ)            

 Policy, Strategy and Innovation of Public Management Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเสนอแนะการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยุทธใ์นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถผสมผสานการประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่งๆ ในการบรหิารจัดการภาครัฐภายใตส้ถานการณ์

ตา่งๆ ได ้

4.  เพือ่ใหส้ามารถประมวลความรูท้างการบรหิารจัดการภาครัฐทีไ่ดศ้กึษามาใชใ้นการวเิคราะห์

กรณีศกึษา 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการสรา้งนวตักรรมในการบรหิารจัดการภาครัฐและสามารถนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายศาสตร ์หลักการและเทคนคิของการบรหิารจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะกับการจัดการ 

เชงิกลยุทธภ์าครัฐ ทศิทางของการวางแผนกลยทุธใ์นการบรหิารจัดการภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละการวางแผน  

กลยุทธโ์ดยใชเ้ทคนคิสมัยใหม่ การเทยีบเคยีง การพัฒนาไปสูก่ารเป็นรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์การพัฒนา 

การบรหิารจัดการ  การพัฒนาการบรกิารสาธารณะ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา บทความ หรอืวารสารทางวชิาการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทางการบรหิารจัดการภาครัฐทัง้ภายในและตา่งประเทศ การสงัเคราะหค์วามรูท้ัง้ในและ

ตา่งประเทศเพือ่ชีท้ศิทางของนโยบายสาธารณะและการมุง่ไปสูก่ารคดิเชงิกลยทุธเ์พือ่สรา้งนวตักรรมทาง 

การบรหิารจัดการภาครัฐ และการบรหิารการเปลีย่นแปลงในการนํานวตักรรมไปใชใ้นองคก์รภาครัฐ  

 

33906 สมัมนาประเด็นการปฏริูปและปญัหาการบรหิารจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Public Reform Issues and Public Management Administration Problems 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะการปฏริูปการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการภาครัฐทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ

ภายใตแ้นวคดิและเทคนคิตา่งๆ สมัยใหม่ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยทางการบรหิารจัดการภาครัฐ 

4.  เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ซึง่จะนําไปใชใ้นการกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิย 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยของการบรหิารจัดการภาครัฐ 

6.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้ 

การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวัตกรรมของการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           ภาพรวมสาระทางการบรหิารจัดการภาครัฐทีเ่นน้การปฏริูปการบรหิารจัดการภาครัฐ การบรูณาการแนวคดิ

และเทคนคิตา่งๆ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการคณุภาพโดยรวม การบรหิารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู การเทยีบเคยีง การบรกิารสาธารณะ การสรา้งการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ยการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการภาครัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ปัญหาและทศิทางของ 

การบรหิารจัดการภาครัฐ การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการภาครัฐ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิย

เรือ่งการบรหิารจัดการภาครัฐ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้

โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวัตกรรม 

ของการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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33907 สมัมนาประเด็นนโยบายสาธารณะข ัน้สงูและปญัหาการบรหิารจดัการ (6 หนว่ยกติ)                 

 นโยบายสาธารณะ   

Seminar in Advanced Public Policy Issues and  

Policy Management Administration Problems 

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

ขัน้สงู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะทีเ่ชือ่มโยงกนั 

อยา่งเป็นระบบ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

4.  เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับนโยบายสาธารณะ 

ซึง่จะนําไปใชใ้นการกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยของนโยบายสาธารณะ 

6.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยดา้นนโยบายสาธารณะทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าและ 

ชว่ยแกไ้ขปัญหาสงัคม  

 คําอธบิายชุดวชิา 

           ภาพรวมสาระของนโยบายศาสตร ์ประเภทของนโยบายสาธารณะ การศกึษาเกีย่วกับการกําหนดนโยบาย 

การนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิการตดิตามและประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การสรา้ง

ตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะทัง้

ในและตา่งประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการ

บรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ ลกัษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

หลกัการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและ

ตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการ

นโยบายสาธารณะ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการ

นโยบายสาธารณะ 

 

33908 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)              

Seminar in Issues and Problems of Advanced Local Management Administration  

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ขัน้สงู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่ชือ่มโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ

ทอ้งถิน่ 

4.  เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

ซึง่จะนําไปใชใ้นการกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

6.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยดา้นการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้ 

การชีนํ้าและชว่ยพัฒนาทอ้งถิน่ในองคร์วม  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

           ภาพรวมสาระของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ ปรัชญาและรูปแบบของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ กรณีศกึษา

ของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทัง้ในและตา่งประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ การสงัเคราะห์

องคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ ลกัษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ หลักการ

และกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบ

ทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการทอ้งถิน่  

โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

 

33909 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ)   

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Human Resources Management 

 Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ัน้สงู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์

4.  เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ซึง่จะนําไปใชใ้นการกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

6.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยท์ีเ่นน้การสรา้ง                  

องคค์วามรู ้การชีนํ้าและชว่ยพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

           ภาพรวมสาระของปรัชญา แนวคดิการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์การออกแบบระบบการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยท์ัง้ในและตา่งประเทศ ปัญหาและ

ทศิทางของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ลกัษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์หลักการและกระบวนการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวจัิย การศกึษา

แนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเนน้ 

การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวัตกรรมของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

33910 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐัข ัน้สูง  (6 หนว่ยกติ)  

           Seminar in Issues and Problems of Advanced Information Technology 

 Management Administration in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงู 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกนั

อยา่งเป็นระบบ 
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3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการทําวจัิยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่จะนําไปใชใ้นการกําหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยของการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําโครงการวจัิยดา้นการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้ 

การชีนํ้าและชว่ยพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           ภาพรวมสาระของการพัฒนาแนวคดิของรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์การออกแบบการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคก์ารภาครัฐ กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ในและตา่งประเทศ 

ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ลกัษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักการ

และกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบ

ทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

33998 ดษุฎนีพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์                     (48 หนว่ยกติ/36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําแนวคดิโครงการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและดําเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยสําหรับ 

ดษุฎนีพินธไ์ด ้

3.   เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถจัดทํารายงานการวจัิยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การกําหนดปัญหาและวางแผนการวจัิย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่กําหนดกรอบแนวคดิการวจัิยสําหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การกําหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบ

การวดัตวัแปรและการพัฒนาเครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดทํารายงานแนวคดิและ

โครงการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืวจัิย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่าง

บทความวจัิยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และนําเสนอรายงานการวจัิยฉบบัสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่

ผลงานดษุฎนีพินธ ์
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33999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติรฐัประศาสนศาสตร ์          (6 หนว่ยกติ)  

       Doctoral Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูนํ้า และความสามารถในสรา้งวสิยัทศัน ์การคดินวตักรรม 

การคดิเชงิกลยุทธ ์และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

2. เพือ่เสรมิสรา้งการมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางาน 

3. เพือ่เพิม่คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

4. เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวางแผนตามหลกัวชิาการ 

5. เพือ่พัฒนาทักษะการบรูณาการทฤษฎแีละความรูท้างวชิาการเพือ่การพัฒนาวชิาชพี และการเป็นผูนํ้า

ทางวชิาการและวชิาชพี 

6. เพือ่เสรมิประสบการณข์องการจัดการภาครัฐในระดับสากล 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสรา้งวสิยัทศันข์องนักศกึษา การพัฒนาความคดิเชงิระบบ ความคดิเชงิกลยทุธ ์ความคดิเชงินวตักรรม 

ความคดิในการบรหิารการเปลีย่นแปลง การพัฒนาทักษะการบรูณาการความรูใ้นวชิาชพี การพัฒนาบคุลกิภาพที่

เหมาะสม และสรา้งวสิยัทศัน์ทีด่ตีอ่วชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์และการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพีของการเป็นผูนํ้าของการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่และการศกึษาดงูานตน้แบบของ 

การบรหิารจัดการภาครัฐในตา่งประเทศ 

 

Last updated: 28-December-2015  

 


