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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

32902 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิข ัน้สงูและเศรษฐมติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

Advanced Business Research Methodology and Econometrics 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิวีจิัยธรุกจิขัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวธิกีารทางเศรษฐมติ ิ

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งตวัแบบและแบบจ าลองทางเศรษฐมติ ิ

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหแ์ละแปลขอ้มูลโดยใชเ้ศรษฐมติ ิ

6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยธรุกจิขัน้สงูและเศรษฐมติมิาประยุกตใ์ชใ้นการท าวจัิยธุรกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยขัน้สงู การวจัิยประเภทตา่งๆ การวจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณ

และการวจัิยเชงิคณุภาพ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอย

เสน้ตรงเชงิพหุ การวเิคราะหจั์ดกลุ่ม การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหต์ัวแปรพหุนาม 

การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิทางสถติ ิ 

 วธิีการทางเศรษฐมิติส าหรับการวจัิยธุรกิจ แบบจ าลองทางเศรษฐมิติและขอ้สมมติฐาน System 

Equation Models, Simultaneous Equation Models, Time Series Econometrics และการใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป

ในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 

 

32905 การวจิยัและทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Theory in Marketing, Finance and Accounting, and Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวจัิยดา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 2. เพือ่สรา้งงานวจัิยเบือ้งตน้ดา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ หลักการ และตัวแบบของทฤษฎีทางการตลาด การเงนิ และการบัญช ี

และการบรกิาร 

 4. เพื่อประยุกต์ใชท้ฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์แตล่ะกรณี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักพื้นฐานการวจิัย กระบวนการวจิัย จรรยาบรรณและกฎหมายในการวจิัย การเผยแพร่ ผลงานวจิัย 

การน าทฤษฏดีา้นการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิารมาสรา้งงานวจัิย 

 ตัวแบบ แนวคดิ หลักการ และขอ้สมมตฐิานของทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิาร 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎแีละการประยกุตใ์ช ้
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32906 การวเิคราะหแ์ละทฤษฎขี ัน้สูงทางการตลาด การเงนิและการบญัช ี (6 หนว่ยกติ)

และการบรกิาร  

 Analysis and Advanced Theory in Marketing, Finance and  

 Accounting, and Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้ชงิลกึในทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหท์ฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบญัช ี

และการบรกิาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตท์ฤษฎใีนการสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห ์และการประยุกตท์ฤษฎแีละตัวแบบทางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิาร 

การบรูณาการทฤษฎทีั่วไปและทฤษฎขีัน้สงู งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับทฤษฎทีางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและ

การบรกิาร และการวเิคราะหง์านวจิัยเพือ่เกดิองคค์วามรูใ้หม่ 

 

32907 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Marketing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยทางการตลาด  

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการตลาด ซึง่จะน าไปใชใ้นการ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็นและเนื้อหาสาระทางการตลาดส าหรับการวจัิย หลักการและกระบวนการ

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวจิัย การทบทวน วเิคราะห ์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางการตลาดเพื่อสรา้งนวัตกรรม

หรอืองคค์วามรูใ้หม่ การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิยและ

การจัดท าเคา้โครงร่างการวจิัยทางการตลาด 

 

32908 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการเงนิและการบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Finance and Accounting  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจัิยทางการเงนิและการบญัช ี

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการเงนิและการบัญช ีซึง่จะน าไปใช ้

ในการก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการเงนิและการบัญชสี าหรับการวจัิย หลักการและ

กระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวน วเิคราะห ์และสังเคราะหว์รรณกรรมทางการเงนิและ

การบญัชเีพือ่สรา้งนวตักรรมหรอืองคค์วามรูใ้หม ่การพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย 

แผนการวจัิยและการจัดท าเคา้โครงร่างการวจัิยทางการเงนิการและการบญัช ี

 

32909 สมัมนาประเด็นการวจิยัทางการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Research Issues Related to Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยทางการบรกิาร 

 2. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการทางการบริการซึง่จะน าไปใชใ้นการ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงร่างการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวม ลักษณะของประเด็น และเนื้อหาสาระทางการบรกิารส าหรับการวจัิย หลักการและกระบวนการ

วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวน วเิคราะห ์และสงัเคราะหว์รรณกรรมทางการบรกิารเพือ่สรา้งนวตักรรมหรอื

องคค์วามรูใ้หม่ การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิยและการ

จัดท าเคา้โครงร่างการวจิัยทางการบรกิาร 

 

32998 ดษุฎนีพินธ ์(การจดัการธุรกจิและการบรกิาร) (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Business and Hospitality Management)  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

2. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

3. เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจัิย การคน้ควา้ ทบทวน วเิคราะห์และสังเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจิัยในดา้นการก าหนดกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบ 

การวัดตัวแปร เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวมรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ การเขยีนเรียบเรยีง และน าเสนอ

รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์
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32999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติการจดัการธุรกจิและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ)  

 Doctoral Professional Experience in Business and Hospitality Management  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ า และความสามารถในการแกปั้ญหา 

2. เพือ่เสรมิสรา้งความมมีนุษยส์มัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน 

3. เพือ่เพิม่คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

4. เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวางแผนตามหลกัวชิาการ 

5. เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรูท้างวชิาการเพื่อการพัฒนาวชิาชพี และการเป็น

ผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสรา้งวสิัยทัศน์ การพัฒนาความคดิเชงิระบบ การพัฒนาทักษะ การบูรณาการความรูใ้นวชิาชีพ 

การพัฒนาบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและสรา้งวสิัยทัศน์ทีด่ตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละการสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

33901 สมัมนาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ชงิปรมิาณข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Advanced Quantitative Public Administration Research  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิปรมิาณทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณที่เนน้การสรา้งและพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ๆ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณทีเ่นน้การวจัิยและพัฒนาเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์การวจิัยประยกุต ์และการวจิัยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

6. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ขัน้สูงไปใชใ้นการท าวจัิยเชงิปรมิาณ

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณขัน้สงู การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ โดยเนน้

การวจัิยพื้นฐาน การวจัิยและพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การวจัิยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การสังเคราะห์งานวจัิย 

เชงิปรมิาณ การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพื่อการวจัิย การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยเสน้ตรงเชงิพห ุ

การวเิคราะห์จัดกลุ่ม การวเิคราะห์จ าแนกประเภท การวเิคราะห์ปัจจัย การวเิคราะห์ตัวแปรพหุนามและการใช ้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปรมิาณ 
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33902 สมัมนาระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรเ์ชงิคณุภาพข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Advanced Qualitative Public Administration Research 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคุณภาพที่เนน้การสรา้งและพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ๆ  

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคุณภาพทีเ่นน้การวจัิยและพัฒนาเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์การวจิัยประยกุต ์ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิคณุภาพ 

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมการวเิคราะห ์

เชงิคณุภาพ 

6. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั ้นสูงไปใชใ้นการท าวิจัย 

เชงิคณุภาพทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบียบวธิีและกระบวนการวจัิยเชงิคุณภาพขัน้สูง การออกแบบการวจัิยเชิงคุณภาพ  

โดยเนน้การวจิัยพืน้ฐาน การวจิัยและพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิคณุภาพ เทคนคิและวธิกีาร

เก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ การวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 

33903 ปรชัญา แนวคดิและทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy, Concepts and Theories of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปรัชญาของศาสตร ์พัฒนาการของแนวคดิและทฤษฎรัีฐประศาสนศาสตรท์ัง้

ในและตา่งประเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตรก์ับศาสตรต์า่ง  ๆ

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิและสรุปเกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรัฐประศาสนศาสตรร์่วมกบัศาสตรต์า่งๆ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และรายกรณี 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคาดคะเน พยากรณ์ วพิากษ์แนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การศกึษารากฐานปรัชญาของศาสตร ์การก่อเกดิขององคค์วามรู ้ปรัชญาการปกครองและการบรหิาร

ทฤษฎอีงคก์าร พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีรัฐประศาสนศาสตรข์องตา่งประเทศและไทย ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน 

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์บรูณาการ และวพิากษ์ การใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรัฐประศาสนศาสตรร์่วมกับศาสตรต์า่งๆ 

เพื่อการประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบรบิทของสภาพแวดลอ้มของการจัดการภาครัฐ การวพิากษ์

แนวคดิและทฤษฎ ีการคาดคะเนและพยากรณ์เกีย่วกบัทศิทางและแนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 
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33904 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตรข์ ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Public Administration Research Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระเบยีบวธิกีารวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรข์ัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจิัยทีเ่นน้การสรา้งและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจิัยทีเ่นน้การวจิัยและพัฒนาเพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างรัฐประศาสนศาสตร์ 

การวจิัยประยกุต ์และการวจิัยผา่นเครอืขา่ยสารสนเทศ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวจัิยเชงิคณุภาพ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติขิัน้สงู 

6. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามสามารถในทางรัฐประศาสนศาสตร์ขัน้สูงไปใชใ้นการท าวจัิยทาง 

รัฐประศาสนศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจิัยขัน้สงู การวจิัยประเภทตา่งๆ โดยเนน้การวจิัยพืน้ฐานการวจิัย

และพัฒนา การวจัิยประยุกต ์การวจัิยผ่านเครอืขา่ยสารสนเทศ การวจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณ

และการวจัิยเชงิคณุภาพ การออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ การออกแบบการวจัิยเชงิคณุภาพการเลอืกใชส้ถติขิัน้สงู

เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเสน้ตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม  

การวเิคราะห์จ าแนกประเภท การวเิคราะห์ปัจจัย การวเิคราะห์ตัวแปรพหุนาม การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 

การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใน การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและ

เชงิคณุภาพ และการสรา้งบทสรุปของการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 

33905 นโยบาย กลยทุธ ์และนวตักรรมการบรหิารจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ)

 Policy, Strategy and Innovation of Public Management Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเสนอแนะการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ 

2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนกลยทุธใ์นการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3. เพือ่ใหส้ามารถผสมผสานการประยกุตใ์ชก้ลยทุธต์า่ง  ๆในการบรหิารจัดการภาครัฐภายใตถ้านการณ์ตา่ง  ๆได ้

4. เพือ่ใหส้ามารถประมวลความรูท้างการบรหิารจัดการภาครัฐทีไ่ดศ้กึษามาใชใ้นการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการสรา้งนวตักรรมในการบรหิารจัดการภาครัฐและสามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายศาสตร์ หลักการและเทคนิคของการบรหิารจัดการภาครัฐ นโยบายสาธารณะกับการจัดการ 

เชงิกลยุทธ์ภาครัฐ ทศิทางของการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ การวเิคราะห์และการวางแผน  

กลยุทธ์โดยใชเ้ทคนิคสมัยใหม่ การเทียบเคียง การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา 

การบรหิารจัดการ  การพัฒนาการบรกิารสาธารณะ โดยศกึษาจากกรณีศกึษา บทความ หรือวารสารทางวชิาการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นทางการบริหารจัดการภาครัฐทัง้ภายในและต่างประเทศ การสังเคราะห์ความรูท้ัง้ในและ

ต่างประเทศเพื่อชี้ทิศทางของนโยบายสาธารณะและการมุ่งไปสู่การคิดเชงิกลยุทธ์เพื่อสรา้งนวัตกรรมทาง 

การบรหิารจัดการภาครัฐ และการบรหิารการเปลีย่นแปลงในการน านวตักรรมไปใชใ้นองคก์รภาครัฐ  
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33906 สมัมนาประเด็นการปฏริูปและปญัหาการบรหิารจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Public Reform Issues and Public Management Administration 

Problems 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะการปฏริูปการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการภาครัฐทีเ่ชือ่มโยงกันอย่างเป็นระบบ

ภายใตแ้นวคดิและเทคนคิตา่งๆ สมัยใหม่ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยทางการบรหิารจัดการภาครัฐ 

4. เพื่อประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการภาครัฐซึง่

จะน าไปใชใ้นการก าหนดประเด็นปัญหาการวจัิย 

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตวัแบบของการวจิัยของการบรหิารจัดการภาครัฐ 

6. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจิัยดา้นการบรหิารจัดการภาครัฐทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าสังคม 

และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระทางการบริหารจัดการภาครัฐที่เนน้การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การบูรณาการ

แนวคดิและเทคนิคต่างๆ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการคุณภาพโดยรวม การบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ ์องคก์ารทีม่สีมรรถนะสงู การเทยีบเคยีง การบรกิารสาธารณะ การสรา้งการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ย

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กรณีศกึษาของการบริหารจัดการภาครัฐทัง้ในและต่างประเทศ ปัญหาและ

ทศิทางของการบรหิารจัดการภาครัฐ การสังเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการภาครัฐ ลักษณะของประเด็น

หัวขอ้การวจิัยเรื่องการบรหิารจัดการภาครัฐ หลักการและกระบวนการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวจิัย การ

ทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และ

การจัดท าเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการภาครัฐ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าสงัคม และการสรา้ง

นวตักรรมของการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

33907 สมัมนาประเด็นนโยบายสาธารณะข ัน้สงูและปญัหาการบรหิารจดัการ (6 หนว่ยกติ)

 นโยบายสาธารณะ 

Seminar in Advanced Public Policy Issues and Policy Management 

Administration Problems 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะขัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

4. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบันโยบายสาธารณะซึง่จะน าไปใชใ้น

การก าหนดประเด็นปัญหาการวจิัยขัน้สงู 

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัยของนโยบายสาธารณะ 

6. เพื่อใหส้ามารถจัดท าโครงการวจัิยดา้นนโยบายสาธารณะทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าและ

ชว่ยแกไ้ขปัญหาสงัคม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระของนโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะ การศกึษาเกีย่วกับการก าหนดนโยบาย 

การน านโยบายสาธารณะไปปฏบิัต ิการตดิตามและประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การสรา้ง

ตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะทัง้

ในและตา่งประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการนโยบายสาธารณะ การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้อง การ

บริหารจัดการนโยบายสาธารณะ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจิัยเรื่องการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 

หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและ

ตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดท าเคา้โครงการวจิัยทางการบรหิารจัดการ

นโยบายสาธารณะ โดยเนน้การสรา้งองค์ความรู ้การชีน้ าสังคม และการสรา้งนวัตกรรมของการบรหิารจัดการ

นโยบายสาธารณะ 

 

33908 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

Seminar in Issues and Problems of Advanced Local Management Administration  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะและการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ขัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่ชือ่มโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ

ทอ้งถิน่ 

4. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

ซึง่จะน าไปใชใ้นการก าหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัยของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

6. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจิัยดา้นการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้ 

การชีน้ าและชว่ยพัฒนาทอ้งถิน่ในองคร์วม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระของการบริหารจัดการทอ้งถิ่น ปรัชญาและรูปแบบของการบริหารจัดการทอ้งถิ่น 

กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทัง้ในและตา่งประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ การ

สงัเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจัิยเรือ่งการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพือ่การวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและ

ตวัแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจัิย แผนการวจัิย และการจัดท าเคา้โครงการวจัิยทางการบรหิารจัดการทอ้งถิน่

โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ 

 

33909 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Human Resources Management 

 Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์
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4. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกบัการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ซึง่จะน าไปใชใ้นการก าหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัยของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย3์ 

6. เพื่อใหส้ามารถจัดท าโครงการวจิัยดา้นการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยท์ีเ่นน้การสรา้ง องคค์วามรู ้

การชีน้ าและชว่ยพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระของปรัชญา แนวคดิการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์การออกแบบระบบการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ขององคก์าร กรณีศกึษาของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยท์ัง้ในและต่างประเทศ ปัญหาและ

ทศิทางของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสังเคราะหอ์งคค์วามรูข้องการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจิัยเรื่องการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักการและกระบวนการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหาเพื่อการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษา

แนวทางการวจิัย แผนการวจิัย และการจัดท าเคา้โครงการวจิัยทางการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเนน้ 

การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าสงัคม และการสรา้งนวตักรรมของการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

33910 สมัมนาประเด็นและปญัหาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐัข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Issues and Problems of Advanced Information Technology 

 Management Administration in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหว้เิคราะหแ์ละเสนอแนะประเด็นการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้สงู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการมองภาพรวมของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกัน

อยา่งเป็นระบบ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งในการท าวจิัยเกีย่วกบัการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการเกีย่วกับการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่จะน าไปใชใ้นการก าหนดประเด็นปัญหาการวจัิยขัน้สงู 

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจิัยของการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจัิยดา้นการบรหิารจัดการทอ้งถิน่ทีเ่นน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ า

และชว่ยพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระของการพัฒนาแนวคิดของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารภาครัฐ กรณีศกึษาของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ในและ

ต่างประเทศ ปัญหาและทศิทางของการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสังเคราะห์องคค์วามรูข้องการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะของประเด็นหัวขอ้การวจิัยเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเพื่อการวจิัย การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนากรอบ

แนวคดิและตัวแบบทางการวจัิย การศกึษาแนวทางการวจิัย แผนการวจิัย และการจัดท าเคา้โครงการวจิัยทางการ

บรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรู ้การชีน้ าสงัคม และการสรา้งนวัตกรรมของการ

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

 Dissertation (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าแนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและด าเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

3. เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

4. เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบ

การวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวจิัย การออกแบบการวเิคราะห์ขอ้มูล และจัดท ารายงานแนวคิดและ

โครงการวจัิยส าหรับดุษฎีนิพนธ์ การสรา้งเครื่องมือวจัิย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่าง

บทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ การเขยีนเรียบเรียง และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่

ผลงานดษุฎนีพินธ ์

 

33999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ า และความสามารถในสรา้งวสิัยทัศน์ การคดินวัตกรรม 

การคดิเชงิกลยทุธ ์และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

2. เพือ่เสรมิสรา้งการมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน 

3. เพือ่เพิม่คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี 

4. เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวางแผนตามหลกัวชิาการ 

5. เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีและความรูท้างวชิาการเพื่อการพัฒนาวชิาชพี และการเป็น

ผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

6. เพือ่เสรมิประสบการณ์ของการจัดการภาครัฐในระดับสากล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสรา้งวสิัยทัศน์ของนักศกึษา การพัฒนาความคดิเชงิระบบ ความคดิเชงิกลยุทธ ์ความคดิเชงินวัตกรรม 

ความคดิในการบรหิารการเปลีย่นแปลง การพัฒนาทักษะการบูรณาการความรูใ้นวชิาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม 

และสรา้งวสิยัทัศน์ทีด่ตี่อวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์และการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในวชิาชพีของการเป็นผูน้ าของการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ และการศกึษาดงูานตน้แบบของการบรหิารจัดการ

ภาครัฐในตา่งประเทศ 
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