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หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของแนวคดิ 

ทฤษฎ ีหลักการและเทคนิคดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สังเคราะห ์เปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลกัการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์รวมทัง้น ามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ หรอื

การบรหิารทั่วไปในทางปฏบิัตทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์ การบรหิารงานภาครัฐ

ของไทยทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์สังเคราะห ์เปรยีบเทยีบ เพื่อคาดการณ์ หรอืท านายแนวโนม้และทศิทาง

ของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตหรือรเิริม่และเสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค

เกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวทางการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการ เทคนิคต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทย การวเิคราะห์ การสังเคราะห ์

การเปรียบเทียบ และการประเมนิเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 

การคาดการณ์หรอืท านายแนวโนม้และทศิทางของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต การรเิริม่เสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการ และเทคนิคเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตร์ และการประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและ

สถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย ทัง้ในเชงินโยบายและภาคปฏบิตั ิ

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

และรายละเอยีดกระบวนการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประยุกตใ์ชต้รรกวทิยา หลักสถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทีถู่กตอ้ง เหมาะสม ในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประมวลผล และสรุปผลการวจัิยหรอื

การศกึษาอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง เทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้การเขยีนรายงานการวจัิย การเผยแพร่ 

และการใชป้ระโยชน ์

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย และจรรยาบรรณของผูว้ ิจัยในการ

ด าเนนิการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ และรายละเอยีดกระบวนการวจัิย

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา หลักสถติ ิและโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีใ่ชใ้นการวจัิย รวมทัง้จรยิธรรมในการ

วจิัยและจรรยาบรรณของผูว้จิัยในการด าเนินการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสรุปและเขยีนรายงานการวจิัย  

การเผยแพร่งานวจัิย และการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยรวมทัง้การประยุกตก์ารวจัิยไปใชใ้นการบรหิาร 

33715 การจดัการทนุมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Capital Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนิคและวธิกีารเกีย่วกับการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชงิกลยุทธ์ บทบาทใหม ่

ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั ้งรายละเอียดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ของตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยุกต ์และพัฒนากจิกรรม กระบวนการวธิกีาร

ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหารวมทัง้

สถานการณ์บรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิาย และประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิ เทคนิค หรอืวธิกีารใหม่ๆ 

เกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และกรณีศกึษาการจัดการทุนมนุษย ์ทัง้ใน

ตา่งประเทศและของไทย  

ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี เทคนิค และวธิกีารเกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ในระดับมหภาคและจุลภาค การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์

บทบาทใหมข่องการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุตใ์ชแ้ละพัฒนากจิกรรม 

กระบวนการ วธิกีารในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนกรณีศกึษาการจัดการทนุมนุษยท์ัง้ในตา่งประเทศและของไทย 

33718 การบรหิารทอ้งถิน่และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration and Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ระบบ กระบวนการ และรูปแบบบรหิารทอ้งถิน่

เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ 

และการพัฒนาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของการบรหิารทอ้งถิ่นและการพัฒนา ตลอดจน

สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาได ้รวมทัง้คาดการณ์ 

แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนืตอ่ไปได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ระบบ กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา 

การพัฒนาตามแนวคดิสมัยใหม่และตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง การพัฒนาทีส่มดุลและยั่งยนื การประยุกตใ์ช ้

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารทอ้งถิน่และหลักการพัฒนาเพื่อใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื ปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
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33719 การบรหิารงานคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Administration 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการบรหิารงาน

คลังสาธารณะของตา่งประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การ

บรหิารงานภาครัฐ 

2. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนิค 

และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะเพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารงานคลงัสาธารณะในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารรายรับและ 

การบรหิารรายจ่ายของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ช ้

แนวคดิทฤษฎ ีหลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิารรายจ่ายของ

รัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ และการวเิคราะห์ผลกระทบของนโยบายและกระบวนการบริหารงานคลัง

สาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐ 

33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรู ้และความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ หรือท าวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ในหัวขอ้ทีส่นใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกปัญหาส าหรับการศึกษาคน้ควา้หรือวิจัยดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนโครงร่าง 

ของโครงการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม  

การประมวลและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร  ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประมวลทฤษฎแีละวชิาความรูภ้าคทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 2. เพือ่น าทฤษฎแีละวชิาความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพของสงัคมไทย 

 3. เพื่อเสรมิสรา้งและพัฒนาทัศนคต ิพฤตกิรรม จติส านึก จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ

วชิาชพีเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนสว่นร่วม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลและน าทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกับสงัคมและ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยใชก้รณีศกึษา รวมทัง้การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ าการสรา้งมนุษยสัมพันธ ์

และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองใหม้ีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อวชิาชีพ 

จติส านกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

33724 นโยบายสาธารณะและการบรหิารยทุธศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลักการ ตวัแบบ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบายสาธารณะและการ

บรหิารยทุธศาสตร ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามคดิเชงิยุทธศาสตร ์และสามารถวเิคราะห ์แกไ้ขปัญหาเกีย่วกับนโยบายสาธารณะและ

การบรหิารยทุธศาสตรอ์ยา่งสรา้งสรรค ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการ และประยุกต์ใชค้วามรูเ้กี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการบริหาร

ยทุธศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิการประเมินผลนโยบายสาธารณะ แนวคิด 

หลักการ ตัวแบบเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวางแผนยุทธศาสตร์ การน า  

แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และกรณีศึกษานโยบายสาธารณะและการบริหาร

ยทุธศาสตร ์
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33726 นวตักรรมการบรหิารภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation for Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกับบรบิทการบรหิารภาครัฐทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนานวัตกรรมอย่างรอบดา้น

และตอ่เนือ่ง มขีดีสมรรถนะสงู มวีสิยัทศันแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม  

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความส าคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรม

ดา้นตา่งๆ เพือ่สนับสนุนตอ่การพัฒนาประเทศ  

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการบริหารภาครัฐที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

เพือ่การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารภาครัฐภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงทัง้ในมติเิศรษฐกจิ มติสิังคมและการเมอืง ทัง้ใน

และต่างประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรมการบรหิารภาครัฐใน ดา้นตา่งๆ 

เช่น นวัตกรรมเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ นวัตกรรมดา้นสนิคา้และการบริการ นวัตกรรมการส่งมอบบริการ

สาธารณะ นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี นวัตกรรมดา้นกระบวนการ และการบรหิารองคก์าร เป็นตน้ เพื่อสนับสนุน 

ตอ่เป้าหมายของประเทศในการสรา้งมลูคา่เพิม่ ความมั่นคง ความมั่งคัง่ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ตลอดจน 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

33727 การพฒันาระบบราชการและการบรหิารการเปลีย่นแปลง (6 หนว่ยกติ) 

 Public Sector Development and Change Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการบริหาร

องค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ รูปแบบและแนวทาง 

การพัฒนาระบบและวิธีการบริหารงาน การจัดองค์การ และการบริหารองค์การสมัยใหม ่ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร การตดิต่อสือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบรหิารองคก์าร การตดัสนิใจ และภาวะผูน้ าในการบรหิารองคก์ารของตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ี

หลักการ เทคนิค และกระบวนการบรหิารองคก์าร เพื่อพัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารระบบราชการ 

ในทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป และคาดการณ์หรอืท านายเกีย่วกับแนวโนม้และ ทศิ

ทางการพัฒนาการบรหิารระบบราชการในอนาคตทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีรูปแบบ กระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารการเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาระบบราชการในไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการพัฒนาระบบราชการ 

และการบรหิารจัดการความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง แนวโนม้และทศิทางหลักในการพัฒนาระบบราชการ

และการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก 
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33732 การบรหิารองคก์ารและการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Administration and Public Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการ และระบบการจัดการภาครัฐและการบรหิารองคก์าร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการของการบรหิารภาครัฐของทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ อธิบาย และสรุปประเด็นแนวทางการพัฒนา การบริหาร

ภาครัฐทีเ่หมาะสม 

 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ อธบิาย และสรุปประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรค

ของการบรหิารภาครัฐ รวมถงึแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและระบบการบรหิารภาครัฐทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ หนา้ทีก่ารบรหิารองคก์าร 

การบรหิารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ การน าแนวคดิ หลักการ เทคนิคและวธิกีารทีเ่หมาะสมไปประยุกตใ์ช ้

ปัญหาและสาเหตุของการบรหิารภาครัฐ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา บนพื้นฐานของหลักวชิาการรัฐประศาสนศาสตร ์

และวชิาการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเป็นระบบ 

 

 

Last updated: 18-Nov-2019 

 


