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หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของแนวคดิ 

ทฤษฎี หลักการและเทคนิคดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทยที่เหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐ 

2. เพื่อใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สังเคราะห ์เปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการและเทคนคิตา่งๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์รวมทัง้น ามาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐหรอื

การบรหิารทั่วไปในทางปฏบิัตทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงาน

ภาครัฐ 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 และการประเมินเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 

การคาดการณ์หรือท านายแนวโนม้และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต การริเริ่มเสนอแนะแนวคิด 

ทฤษฎ ีหลักการ และเทคนิคเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตร ์และการประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหา

และสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย ทัง้ในเชงินโยบายและภาคปฏบิตั ิ

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามอีงคค์วามรูด้า้นแนวคดิทฤษฎหีลักการและกระบวนการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 

2. เพื่อใหนั้กศกึษามอีงคค์วามรูด้า้นการออกแบบการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรโ์ดยน าวธิวีจัิยเชงิปรมิาณ 

วธิวีจัิยเชงิคณุภาพหรอืวธิวีจัิยเชงิผสมวธิมีาประยุกตใ์ช ้ 

3. เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการคดิคน้ควา้เขยีนและน าเสนองานวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

4. เพือ่ใหนั้กศกึษามจีรยิธรรมและจรรยาบรรณนักวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสืบคน้ฐานทฤษฎีทาง 

รัฐประศาสนศาสตร์ ความเป็นศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ การคน้หาความจริง แนวทางการศกึษาวจัิยทาง 

รัฐประศาสนศาสตร์แบบพหุกระบวนทัศน์ ประกอบดว้ยการจัดการนิยม การเมือง การยุติธรรม จริยธรรม 

ประวัตศิาสตร ์และบรูณาการ  การออกแบบการวจิัย ค าถามการวจิัย ปัญหาการวจิัย การทบทวนวรรณกรรมทีต่รงประเด็น 

การใชว้ธิวีจัิยเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพหรอืเชงิผสมวธิทีีเ่หมาะสม การวัดผล การเก็บรวบรวมขอ้มูลการประมวลผล

การวเิคราะหแ์ปลผลขอ้มูล การรายงานผล การน าเสนอผลการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ กรณีศกึษาการวจัิยทาง

รัฐประศาสนศาสตรท์ีเ่ป็นเลศิ 

33715 การจดัการองคก์ารและทนุมนุษยใ์นยคุดจิทิลั  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Capital Management in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนิคและวธิกีารเกีย่วกับการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษย ์การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์บทบาทใหม่ของ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั ้งรายละเอียดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

ตา่งประเทศและของไทยในยคุดจิทิลัซึง่องคก์ารมกีารน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้มา

เพือ่ชว่ยใหช้วีติของประชาชนสะดวกสบายยิง่ขึน้และสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นรูปแบบใหม่ๆ 

ในชวีติประจ าวนั 

2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุต ์และพัฒนากจิกรรม กระบวนการ วธิกีาร

ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหา รวมทัง้

สถานการณ์บรหิารงานภาครัฐของไทยในยคุดจิทิัล 

3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิาย และประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิ เทคนิค หรอืวธิกีารใหม่ๆ 

เกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ไดอ้ย่างเหมาะสม และกรณีศกึษาการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ใน

ตา่งประเทศและของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และวธิีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ในระดับมหภาคและจุลภาคในยุคดจิทิัลซึง่องคก์ารมกีารน าเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกดิขึน้มาเพื่อช่วยใหช้วีติของประชาชนสะดวกสบายยิง่ขึน้และสนองความตอ้งการของมนุษย์ใน

รูปแบบใหม่  ๆในชวีติประจ าวัน ตลอดจนการบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์บทบาทใหม่ของการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

การศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยุกตใ์ชแ้ละพัฒนากจิกรรม กระบวนการ วธิกีารในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนโดยน ากรณีศกึษาการจัดการทุนมนุษยใ์นยุคดจิทิัลทัง้ในต่างประเทศและของไทย 

มาประกอบในการเรยีนดว้ย 
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33718 การบรหิารทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ เทคนิค กระบวนการ และ

พัฒนาการเกีย่วกับการบรหิารทอ้งถิน่ของต่างประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหา

และสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

2. เพื่อใหส้ามารถอธิบาย วเิคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป และประยุกต์ใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ี

หลกัการ ระบบ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ไทยและตา่งประเทศ ทอ้งถิน่เมอืงและชนบท          

เมอืงอจัฉรยิะ ธรรมาภบิาลทอ้งถิน่และนวตักรรมทอ้งถิน่ 

3. เพื่อใหส้ามารถศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุป เปรยีบเทยีบ และคาดการณ์หรอืพยากรณ์เกีย่วกับแนวโนม้

และทศิทางในการบรหิารทอ้งถิน่ในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ระบบ เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาการเกีย่วกับการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้การ

บริหารทอ้งถิ่นของไทยและต่างประเทศ การบริหารทอ้งถิ่นเมืองและชนบท การพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดย

กระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ การก าหนดนโยบายและแผน การจัดองค์การ การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์การบรหิาร

การคลงั และการควบคมุตรวจสอบการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ตามหลักการบรหิารปกครอง การวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ เทคนคิ และนวตักรรมทอ้งถิน่ 

33719 การบรหิารเศรษฐกจิและการคลงัสาธารณะสมยัใหม ่  (6 หนว่ยกติ) 

 Modern Economic and Public Finance Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารเศรษฐกจิสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกจิประเภทต่างๆ 

รวมทัง้บทบาทของภาครัฐตอ่การด าเนนิงานดา้นเศรษฐกจิในยคุผลกิผลนั 

2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการบรหิารงาน

คลังสาธารณะสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถน าความรู ้ในการเลอืกใชน้โยบายและเครื่องมอืทางการ

คลงัสาธารณะทีเ่หมาะสมมาแกไ้ขสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการคลงัสมัยใหมไ่ด ้

3. สามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนิค 

และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบและวธิีการบรหิารงานคลังสาธารณะที่

สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกจิและสถานการณ์ตา่งๆทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎ ีหลักการ การบรหิารเศรษฐกจิ ประเภทของระบบเศรษฐกจิ และบทบาทของภาครัฐต่อ

การบรหิารเศรษฐกจิสมัยใหม่ ตลอดจน แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ  

การบริหารรายรับ และการบริหารรายจ่ายของรัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ การวเิคราะห์ สังเคราะห ์

เปรียบเทียบ และประยุกต์ใชแ้นวคดิทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการการบริหารงานคลังสาธารณะ 

การบรหิารรายรับและการบรหิารรายจ่ายของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ และการวเิคราะหผ์ลกระทบของ

นโยบายและกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐสมัยใหม่ 
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33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์   (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมอืเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์   (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้และความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ หรอืท าวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นหัวขอ้

ทีส่นใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิยดา้นรัฐประศาสนศาสตร ์การเขยีนโครงร่างของโครงการ

ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งการเก็บรวบรวม การประมวล

และวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประมวลทฤษฎแีละวชิาความรูภ้าคทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

2. เพือ่น าทฤษฎแีละวชิาความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพของสงัคมไทย 

3. เพื่อเสรมิสรา้งและพัฒนาทัศนคติ พฤตกิรรม จติส านึก จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ

วชิาชพีเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนสว่นร่วม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลและน าทฤษฎีและวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกับสังคมและเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม โดยใชก้รณีศึกษา รวมทั ้งการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ าการสรา้งมนุษยสัมพันธ์และ

ความสามารถในการปฏบิัตงิานร่วมกับผูอ้ ืน่ การพัฒนาตนเองใหม้ทีัศนคตแิละพฤตกิรรมทีด่ตี่อวชิาชพี จติส านึก 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

33724 นโยบายสาธารณะและการบรหิารยุทธศาสตรเ์พือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Strategic Management for Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลักการ ตวัแบบ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบายสาธารณะและการ

บรหิารยทุธศาสตร ์

2. เพื่อใหม้คีวามคดิเชงิยุทธศาสตร ์ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการออกแบบนโยบายสาธารณะ และ

ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบันโยบายสาธารณะและการบรหิารยทุธศาสตร์

อยา่งมจีรยิธรรม 

3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการและประยุกต์ใชค้วามรูเ้กี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการบริหาร

ยทุธศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ตัวแบบ ทฤษฎนีโยบายสาธารณะ การออกแบบนโยบายสาธารณะ การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ 

การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏบิัต ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ แนวคดิ หลักการ  

ตัวแบบการบรหิารยุทธศาสตร์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวางแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏบิัต ิ

การประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์และกรณีศกึษานโยบายสาธารณะและการบรหิารยุทธศาสตรใ์นและตา่งประเทศเพื่อการ

พัฒนาทีย่ั่งยนื 

33726 นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัในการจดัการภาครฐั   (6 หนว่ยกติ) 

Innovation and Digital Technology for Public Administration 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบับรบิทการบรหิารภาครัฐทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั

อยา่งรอบดา้นและตอ่เนือ่ง มขีดีสมรรถนะสงู มวีสิยัทศัน์และความรับผดิชอบตอ่สงัคม  

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความส าคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรม

และเทคโนโลยดีจิทิลัของภาครัฐในดา้นตา่งๆ เพือ่สนับสนุนตอ่การพัฒนาประเทศ  

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิัลในการจัดการภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลเพือ่การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การบรหิารภาครัฐภายใตบ้รบิทของการเปลี่ยนแปลงทัง้ในมติเิศรษฐกจิ มติสิังคมและการเมืองทัง้ในและ

ตา่งประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรมการและเทคโนโลยดีจิทิัลในจัดการภาครัฐ

ในดา้นต่างๆ เชน่ นวัตกรรมเชงินโยบายและยุทธศาสตร ์นวัตกรรมดา้นสนิคา้และการบรกิาร นวัตกรรมการสง่มอบบรกิาร

สาธารณะ นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยดีติทิัล นวัตกรรมดา้นกระบวนการ และการบรหิารองคก์าร เป็นตน้ เพื่อสนับสนุนต่อ

เป้าหมายของประเทศในการสรา้งมูลค่าเพิม่ ความมั่งคง ความมั่งคั่งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ตลอดจนการเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
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33727 การจดัการภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคม   (6 หนว่ยกติ) 

Public, Private and Citizenship Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการเกีย่วกับการบรหิารและการจัดการภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสงัคม 

2. เพือ่ใหม้คีวามคดิเชงิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ดว้ยความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการออกแบบการบรหิาร

และการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคม ส าหรับแกไ้ขปัญหาอยา่งมจีรยิธรรม 

3. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการและประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาสงัคมใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการการบรหิารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศในยุคต่างๆ วเิคราะห์และสังเคราะหบ์รบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับการ

บริหารและการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ตลอดจนการน าไปใชใ้นการก าหนด ปฎิบัต ิและประเมิน

แนวนโยบาย การบรหิาร และการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยศกึษากรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ

เพือ่น ามาประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทยไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายรวมทัง้การบรหิารและการจัดการทีย่ั่งยนื 

33728 สถติเิพือ่การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics for Public Administration Research 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางสถติสิ าหรับกระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

2. เพื่อใหม้ีความคดิเชงิวเิคราะห์ สังเคราะห์ และคณิตศาสตร์ ดว้ยความคดิสรา้งสรรคใ์นการน าแนวคดิ 

ทฤษฎแีละหลกัการทางสถติมิาออกแบบการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการและประยกุตใ์ชค้วามรูท้างสถติสิ าหรับการอภปิรายผลและการน าเสนอผลการวจัิย

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิทางสถติสิ าหรับกระบวนการวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์หลักการพืน้ฐานในการวจัิย สถติทิีจ่ าเป็นใน

การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์การวางแผนการเลอืกใชส้ถติใินการวจิัย การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย

สถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอนุมาน การอภปิรายผลขอ้มูลทางสถติ ิและประยุกตใ์ชร้ะเบยีบวธิกีารในการเขยีนรายงาน

ผลการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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33732 การบรหิารภาครฐัในสงัคมพลวตั   (6 หนว่ยกติ) 

Public Management in Dynamic Society 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษา แนวคดิทฤษฎแีละหลกัการ และความเป็นมา ความพลวตัการบรหิารภาครัฐ 

2. เพือ่วเิคราะห ์และสงัเคราะหร์ูปแบบการจัดการภาครัฐ ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย 

3. เพื่อศกึษาเทคนิควธิีการ การออกแบบ การจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับสังคมพลวัต ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ และมผีลสมัฤทธิ ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกับการบรหิารจัดการภาครัฐนับตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุันตลอดจนแนวโนม้

ในอนาคต วเิคราะห์สังเคราะหร์ูปแบบการจัดการภาครัฐในต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใชใ้นบรบิท การจัดการภาครัฐของ

ประเทศไทย ศกึษาเทคนิควธิีการเกีย่วกับการบรหิารภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นการออกแบบการบรหิารภาครัฐทีม่ี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสามารถน ากรณีศกึษา รูปแบบการจัดการภาครัฐ และการมสีว่นร่วมของพลเมอืงใน

ลกัษณะภาคเีครอืขา่ยของตา่งประเทศมาปรับใชก้บัประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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