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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  

 วเิคราะห์และสังเคราะห์พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางการบรหิารธุรกจิของไทยและ

ต่างประเทศ ตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบัน ครอบคลุมแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการดา้นการจัดการ การตลาด การเงิน  

การบญัช ีการจัดการการดําเนนิงาน และทรัพยากรมนุษย ์

  ประเมินและสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ตลอดจนเทคนิคทางการบริหารธุรกจิทุกดา้นเพื่อ 

การประยกุตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และรายกรณี การคาดคะเนและพยากรณ์เกีย่วกับทศิทางและแนวโนม้

ของการบรหิารธรุกจิในอนาคต 

 

32902 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิข ัน้สงูและเศรษฐมติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Business Research Methodology and Econometrics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยธรุกจิขัน้สงู 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวธิกีารทางเศรษฐมติ ิ

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งตว้แบบและบบจําลองทางเศรษฐมติ ิ

 5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามคสามารถในการวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูโดยใชเ้ศรษฐมติ ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระเบยีบวธิีและกระบวนการวจัิยขัน้สูง การวจัิยประเภทต่างๆ การวจัิยแบบผสมผสานระหว่างการวจัิย      

เชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะห ์  

การถดถอยเสน้ตรงเชงิพหุ การวเิคราะห์จัดกลุ่ม การวเิคราะห์จําแนกประเภท การวเิคราะห์ปัจจัย การวเิคราะห ์    

ตัวแปรพหุนาม การสงัเคราะห ์งานวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหด์ว้ย

เทคนคิทางสถติ ิ
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   วธิกีารทางเศรษฐมติสิําหรับการวจัิยธุรกจิ แบบจําลองทางเศรษฐมติแิละขอ้สมมตฐิาน System Equation 

Models, Simultaneous Equation Models, Time Series Econometrics และการใช โ้ปรแกรมสํ าเ ร็จ รูป ใน 

การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

 

32903 การวเิคราะหก์ลยุทธแ์ละนวตักรรมทางการบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategy Analysis and Innovation in Business Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยุทธท์างการบรหิารธรุกจิได ้

 2.   เพือ่ใหส้ามารถผสมผสานการประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่งๆ ในการจัดการธรุกจิได ้

 3.   เพือ่ใหนั้กศกึษามสีว่นรว่มในชัน้เรยีนโดยสามารถประมวลความรูท้างบรหิารธรุกจิทีไ่ดศ้กึษามาใช ้

  แกปั้ญหาจากกรณีศกึษาได ้

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นนวตักรรมใหมท่างการบรหิารธรุกจิและสามารถสรา้งนวตักรรมใหมไ่ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะหแ์ละการวางแผนกลยุทธท์างการบรหิารธุรกจิ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา บทความหรอืวารสาร

ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นทางบรหิารธุรกจิทัง้ภายในและตา่งประเทศเพือ่สงัเคราะหค์วามรูใ้หเ้ป็นนวัตกรรมใหม่

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  

 ภาพรวมสาระทางการบริหารธุรกจิ ลักษณะของประเด็นและเนื้อหาสาระทางการบริหารธุรกจิสําหรับ     

การวจัิย หลักการและกระบวนการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบ

แนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทาง     

การบรหิารธรุกจิ 
 

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 ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อกําหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยสําหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิยในดา้นการกําหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบการวัด

ตัวแปร เครื่องมือวจัิย การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล และจัดทําโครงการวจัิยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การสรา้ง

เครื่องมอืวจัิย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการวเิคราะห์

ขอ้มูล การสรุปอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจัิยเพื่อเผยแพร่ การเขยีนเรียบเรียง 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  

 การสรา้งวสิัยทัศน์ของนักศกึษา การพัฒนาความคดิเชงิระบบ การพัฒนาทักษะ การบูรณาการความรู ้

ในวชิาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและสรา้งวสิัยทัศน์ทีด่ตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละ 

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

การวจัิยพื้นฐาน การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การวจัิยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การสังเคราะห์งานวจัิย 

เชงิปรมิาณ การเลือกใชส้ถิตขิัน้สูงเพื่อการวจัิย การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยเสน้ตรง 

เชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวเิคราะห์จําแนกประเภท การวเิคราะห์ปัจจัย การวเิคราะห์ตัวแปรพหุนาม   

และการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 

33902 สมัมนาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ชงิคณุภาพข ัน้สูง (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 การออกแบบการวจัิยเชงิคุณภาพ โดยเนน้

การวจัิยพื้นฐาน การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การสังเคราะหง์านวจัิยเชงิคุณภาพ เทคนิคและวธิกีารเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชงิคณุภาพ การวเิคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มูล และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มูล

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 

การศกึษารากฐานปรัชญาของศาสตร์ การก่อเกดิขององคค์วามรู ้ปรัชญาการปกครองและการบรหิาร

ทฤษฎอีงคก์าร  พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและไทย ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน 

วเิคราะห ์สังเคราะห ์บรูณาการ และวพิากษ์ การใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการรัฐประศาสนศาสตรร์่วมกับศาสตร์

ต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสภาพแวดลอ้มของการจัดการภาครัฐ  

การวพิากษ์แนวคดิและทฤษฎี 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 

 ปรัชญาของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยขั ้นสูง การวิจัยประเภทต่างๆ โดยเนน้การวิจัยพื้นฐาน          

การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การวจัิยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การวจัิยแบบผสมผสานระหว่างการวจัิย 

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวจัิยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ               

การเลือกใช ส้ถิติขั ้นสูงเพื่ อการวิจัย  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเค ราะห์การถดถอยเสน้ตรง                     

เชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวเิคราะห์จําแนกประเภท การวเิคราะห์ปัจจัย การวเิคราะห์ตัวแปรพหุนาม          

การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ การสังเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและคุณภาพ และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปใน   

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปริมาณและการวจัิยเชงิ

คณุภาพ 

 

33905 นโยบาย กลยทุธ ์และนวตักรรมการบรหิารจดัการภาครฐั    (6 หนว่ยกติ)            

 Policy, Strategy and Innovation of Public Management Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเสนอแนะการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยทุธใ์นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถผสมผสานการประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่งๆ ในการบรหิารจัดการภาครัฐภายใตส้ถานการณ์

ตา่งๆ ได ้
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4.  เพือ่ใหส้ามารถประมวลความรูท้างการบรหิารจัดการภาครัฐทีไ่ดศ้กึษามาใชใ้นการวเิคราะห์

กรณีศกึษา 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการสรา้งนวตักรรมในการบรหิารจัดการภาครัฐและสามารถนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายศาสตร์ หลักการและเทคนิคของการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะกับการจัดการ 

เชงิกลยุทธ์ภาครัฐ ทศิทางของการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ การวเิคราะห์และการวางแผน  

กลยุทธ์โดยใชเ้ทคนิคสมัยใหม่ การเทียบเคียง การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา 

การบรหิารจัดการ  การพัฒนาการบรกิารสาธารณะ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา บทความ หรือวารสารทางวชิาการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นทางการบริหารจัดการภาครัฐทัง้ภายในและต่างประเทศ การสังเคราะห์ความรูท้ัง้ในและ

ต่างประเทศเพื่อชี้ทิศทางของนโยบายสาธารณะและการมุ่งไปสู่การคิดเชงิกลยุทธ์เพื่อสรา้งนวัตกรรมทาง 

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

และเทคนิคตา่งๆ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการคุณภาพโดยรวม การบรหิารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู การเทยีบเคยีง การบรกิารสาธารณะ การสรา้งการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ยการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศกึษาของการบริหารจัดการภาครัฐทัง้ในและต่างประเทศ ปัญหาและทศิทางของ 

การบรหิารจัดการภาครัฐ การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการภาครัฐ ลกัษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิย

เรือ่งการบรหิารจัดการภาครัฐ หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้

โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสังคม 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 

การนํานโยบายสาธารณะไปปฏบิัต ิการตดิตามและประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การสรา้ง

ตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะทัง้

ในและต่างประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ การสังเคราะห์องคค์วามรูข้อง    

การบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและ

ตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการ

นโยบายสาธารณะ โดยเนน้การสรา้งองค์ความรู ้การชีนํ้าสังคม และการสรา้งนวัตกรรมของการบรหิารจัดการ

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

ของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทัง้ในและต่างประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ การสังเคราะห์

องคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ หลักการ

และกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบ

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 กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยท์ัง้ในและต่างประเทศ ปัญหาและ

ทศิทางของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสังเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรื่องการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักการและกระบวนการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษา

แนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเนน้ 

การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

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 กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ในและต่างประเทศ 

ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสังเคราะห์องคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักการ

และกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบ

ทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดทําเคา้โครงการวจัิยทางการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีนํ้าสงัคม และการสรา้งนวัตกรรมของการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

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

 Dissertation (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหส้ามารถจัดทําแนวคดิโครงการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและดําเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยสําหรับ 

ดษุฎนีพินธไ์ด ้

3.   เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยสาํหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถจัดทํารายงานการวจัิยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การกําหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การคน้ควา้ ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิการวจัิยสําหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การกําหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบ

การวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวจัิย การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล และจัดทํารายงานแนวคิดและ

โครงการวจัิยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ การสรา้งเครื่องมือวจัิย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่าง

บทความวจัิยเพื่อเผยแพร่ การเขยีนเรียบเรียง และนําเสนอรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ 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 

 การสรา้งวสิยัทศัน์ของนักศกึษา การพัฒนาความคดิเชงิระบบ ความคดิเชงิกลยุทธ ์ความคดิเชงินวตักรรม 

ความคดิในการบรหิารการเปลีย่นแปลง การพัฒนาทักษะการบูรณาการความรูใ้นวชิาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพที่

เหมาะสม และสรา้งวสิัยทัศน์ทีด่ตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ ์และการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพีของการเป็นผูนํ้าของการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ และการศกึษาดูงานตน้แบบของ 

การบรหิารจัดการภาครัฐในตา่งประเทศ 

 

Last updated: 02-May-2017  

 


