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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Public Administration Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อยCอ : Doctor of Public Administration (Public Administration)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
ชื่อยCอ : D.P.A. (Public Administration)
3. จํานวนหน7วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนCวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมCนGอยกวCา 60 หนCวยกิต
4. หลักสูตรและอาจารยผู1สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จํานวนหน7วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมCนGอยกวCา
60 หน7วยกิต
4.1.2 โครงสร1างหลักสูตร
จําแนกเปKน 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ 2.1 โดยโครงสรGางหลักสูตรประกอบดGวย หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน หมวดวิชาสัมพันธ หมวดวิชาเฉพาะดGาน และหมวดวิชาวิทยานิพนธ โดยมีจํานวนหนCวยกิต
แตCละหมวดดังนี้

หมวดวิชา

แบบ 1
หน7วยกิต
แบบ 1.1

แบบ 2
หน7วยกิต
แบบ 2.1

(ผู1เข1าศึกษาสําเร็จปริญญาโท)

(ผู1เข1าศึกษาสําเร็จปริญญาโท)

1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมCนับรวมหนCวยกิต)
(ไมCนับรวมหนCวยกิต)
2. หมวดวิชาสัมพันธ
12
12
3. หมวดวิชาเฉพาะดGาน
12
4. วิทยานิพนธ
48
36
รวมหน7วยกิต
60
60
1) แบบ 1.1
1.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมCนับหนCวยกิต
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ
12 หนCวยกิต
1.3) หมวดวิชาเฉพาะดGาน
- หนCวยกิต
1.4) หมวดวิทยานิพนธ
48 หนCวยกิต
2) แบบ 2.1
2.1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมCนับหนCวยกิต
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ
12 หนCวยกิต
2.3) หมวดวิชาเฉพาะดGาน
12 หนCวยกิต
2.4) หมวดวิทยานิพนธ
36 หนCวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต7างๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม7นับหน7วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduate 2
2557401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology 1
2557402 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology 2
2) หมวดวิชาสัมพันธ จํานวนไมCนGอยกวCา
12 หน7วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดลGอม 3(3-0-6)
Seminar on ICT and Environment Policy Management
2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management

รหัส
2557309

ชื่อวิชา
สัมมนาภาวะผูGนําโลก
Seminar on Global Leadership
2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตรความมั่นคงของโลก
Seminar on Global Peace and Security Strategy
3) หมวดวิชาเฉพาะด1าน เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไมCนGอยกวCา
รหัส
ชื่อวิชา
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ
Politics and Public Management
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในอนาคต
Future Human Resource Management
2557306 นโยบายศาสตร
Policy Science
2557311
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน
Development Strategies in ASEAN Community
4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ
4.1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 จํานวนไมCนGอยกวCา
4.2) ปริญญาเอก แบบ 2.1 จํานวนไมCนGอยกวCา
รหัส
ชื่อวิชา
2558302 วิทยานิพนธ 2
Thesis 2
2558303 วิทยานิพนธ 3
Thesis 3

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน7วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
48 หน7วยกิต
36 หน7วยกิต
น(ท-ป-ศ)
48 หนCวยกิต
36 หนCวยกิต

4.1.4 คําอธิบายรายวิชา
รหัส
คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
การสCงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกCดุษฎีบัณฑิต เทียบเทCา IELTS หรือ TOEFL
เพื่อเสริมสรGางความแข็งแกรCงใหGแกCผูGเรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ไดGแกC การพูด การฟoง การอCานการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates2
รายวิชาที่ต1องเรียนมาก7อน: 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
ศึกษาตCอเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Politics and Public Management
โครงสรG า งทางการเมื อ งของไทย รู ป แบบและหนG า ที่ ข ององคการทางการเมื อ ง
ประชาสั งคม การเปลี่ ยนผCา นทฤษฎี และแนวปฏิบั ติการบริห ารภาครัฐ จากกระบวนทั ศนเดิ มไปสูC
การจัดการภาครัฐสมัยใหมC ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมจรรญาบรรณวิชาชีพ
และธรรมาภิ บาลทางการจัดการภาครั ฐ ความสัมพันธระหวCางการเมือง กฎหมายมหาชนกับ การ
จัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ
รูป แบบของระบบเครือขCา ยองคกรทางการเมือง กลยุ ทธการจัด การความรCว มมือและการบริห าร
เครือขCายในการบริหารงานภาครัฐ ปoญหาและแนวทางของการปกครองของไทยในอนาคต โดยมุCงเนGนใหG
การบูรณาการองคความรูGของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะหองคความรูGและกระบวน
ทัศนใหมCในการบริหารจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางที่เปKนสากล
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในอนาคต
3(3-0-6)
Future Human Resource Management
หลักการ ทฤษฎี และ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย พัฒนาการของ
การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษย รู ป แบบกลยุ ทธของการบริ ห ารคน ทั้ งในกลยุ ทธแบบเชิ งรุ ก
(Proactive) และกลยุทธเชิงรับ (Reactive) การวิเคราะหองคการเพื่อการเลือกใชGกลยุทธในการ
บริหารคนที่เหมาะสม การสรGางความเชื่อมโยงระหวCางกลยุทธของภาครัฐและกลยุทธ การนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาประยุกตใชGกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตCการวางแผนกําลังคน การสรร
หาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบั ติงาน บทบาทของฝsา ย
ทรัพยากรมนุษยและหัวหนGางาน (Line Managers) ซึ่งจะเปKนผูGผลักดันใหGกลยุทธประสบความ สําเร็จ
รวมถึงผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลตCอบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ในอนาคต โดยเนGนการใชGกรณีศึกษา การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา

รหัส
คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
2557306 นโยบายศาสตร
3(3-0-6)
Policy Science
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ และตัวแบบ
นโยบายสาธารณะ ศึ กษากระบวนการวิเ คราะหนโยบายสาธารณะ ทั้งปo ญ หานโยบายสาธารณะ
ทางเลือกนโยบาย การประกาศใชGนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลกระทบของ
นโยบายที่มีตCอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ โดยใชG
กรณีศึกษาของไทยประกอบการอธิบาย
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล1อม
3(3-0-6)
Seminar on ICT and Environment Policy Management
แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ยวกับ การบริห ารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ระบบเครือขCาย กฎหมาย และจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีไอซีที นโยบาย ICT ของไทยและของโลก
ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สCงผลกระทบตC อ
สิ่งแวดลGอมและการจัดการสิ่งแวดลGอม วิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดังกลCาว
ตCอนโยบาย ระบบกฎหมาย ระบบการบริหาร สัมมนาหัวขGอและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ประยุกตใชG ICT ในการบริห ารจัดการองคการสาธารณะของไทย และวิเคราะหประเด็ นปoญหา
สิ่งแวดลGอมที่สําคัญๆ ซึ่งมีผลกระทบตCอประชาคม ภูมิภาค และโลก เพื่อกระตุGนใหGนักศึกษาสนใจ
ปoญหาอยCางลึกซึ้งเพื่อเขียนดุษฎีนิพนธ
2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management
หลั กการทางเศรษฐศาสตร ทั้ งในระดั บ มหภาคและระดั บจุ ล ภาค กรอบแนวคิ ดและ
หลักการพื้นฐานของนโยบายการเงินการคลัง วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการคGาเสรี ตลอดจน
ปoญหาและแนวโนG มของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ยุคใหมC เศรษฐกิจสรGางสรรคจากฐานความรูG การคG า
ระหวCา งประเทศ การรวมกลุCมทางเศรษฐกิจและองคกรทางเศรษฐกิจระหวCางประเทศ เศรษฐกิ จ
พอเพี ยงและกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงในระดับ มหภาค
การเงิน การคลัง การคGาระหวCางประเทศ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาค การผลิตในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม สัมมนาหัวขGอและประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจสรGางสรรคจากฐานความรูGมาประยุกตใชGในการสรGางความ
มั่นคงใหGกับเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อกระตุGนใหGนักศึกษาสนใจปoญหาอยCางลึกซึ้งเพื่อ
เขียนดุษฎีนิพนธ

รหัส
คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
2557309 สัมมนาภาวะผู1นําโลก
3(3-0-6)
Seminar on Global Leadership
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูGนําและจริยธรรมของผูGนําโลกในศตวรรษที่ 21 บทบาท
ของโลกาภิ วั ต นที่ มี ผ ลตC อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเปK น ผูG นํ า วิ สั ย ทั ศ นในกระบวนการกรอง
วิเคราะห ประเมินและแกGปoญหาความขัดแยGงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอยCาง
สรGางสรรคบนพื้นฐานแหCงความเปKนจริง สัมมนาหัวขGอและประเด็นเกี่ยวกับขGอสรุปและแนวทางใน
การพัฒนาจริยธรรมและภาวะผูGนําโดยศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีตัวอยCาง เพื่อกระตุGนใหGนักศึกษา
สนใจปoญหาอยCางลึกซึ้งเพื่อเขียนดุษฎีนิพนธ
2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตรความมั่นคงของโลก
3(3-0-6)
Seminar on Global Peace and Security Strategy
กํ า ลั ง อํ า นาจทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและเทคโนโลยี ที่มี ผ ลตC อ กระบวนทั ศ น
เกี่ยวกับสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน ทฤษฎีความขัดแยGง การวิเคราะหและการประเมินความขัดแยGง
การเจรจาตCอรอง การไกลCเกลี่ย เทคนิคการขจัดความขัดแยGง ความรCวมมือระหวCางประเทศเพื่อขจัด
ปo ญ หาของโลก การกํ า หนดยุ ทธศาสตรความมั่ น คงของโลกใหG ส อดคลG อ งกั บ บริ บ ททางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระหวCางยุทธศาสตรและนโยบายความ
มั่นคงแหCงชาติ เปรียบเทียบนโยบายดGานความมั่นคงของชาติและตCางประเทศ ประเภทของนโยบาย
ความมั่นคงแหCงชาติ กระบวนการนํานโยบายความมั่นคงแหCงชาติไปสูCการปฏิบัติ สัมมนาหัวขGอและ
ประเด็นเกี่ยวกับการสรGางยุทธศาสตรสันติภาพหรือยุทธศาสตรความมั่นคงของโลก เพื่อกระตุGนใหG
นักศึกษาสนใจปoญหาอยCางลึกซึ้งเพื่อเขียนดุษฎีนิพนธ
2557311 ยุทธศาสตรการพัฒนาในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Development Strategies in ASEAN Community
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร ประเภทและระดับยุทธศาสตร กระบวนการ
กําหนดยุทธศาสตร การประเมินสภาพแวดลGอมทางยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งในดGานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
มั่นคง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลGอม และการบริหารจัดการองคการ
ภาครัฐ ความสัมพันธระหวCางไทยกับประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน รวมถึงปoญหาความสัมพันธ
ในอดีต สภาพความสัมพันธในปoจจุบัน และแนวโนGมในอนาคต ปoจจัยภายนอกภูมิภาคที่มีอิทธิพลตCอ
ความสัมพันธระหวCางไทยกับประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน ปoญหาและกลไกในการแกGปoญหา
ความขั ดแยG ง กรอบการแกG ปo ญหาความขั ด แยGงของประชาคมอาเซีย น โดยเนG น การใชG กรณี ศึกษา
การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา

รหัส
คําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
2557401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology 1
ศึกษาความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร ปรัชญา หลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดGแกC การกําหนด
ประเด็นปoญหาการวิจัย การสํารวจและทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร
กลุCมตัวอยCาง การใชGสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห และพยากรณขGอมูลที่ไดGจากกการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตรศึกษาความมุCงหมาย ลักษณะและวิธีการวิจัย
ที่คลGายคลึงและ/หรือแตกตCางกันระหวCางการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) และการวิจัย
เชิงประยุกต (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบตCางๆ เชCน การวิจัย
นโยบาย การวิจัยสถาบัน หรือการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
ดังกลCาว เปรียบเทียบกับการวิจัยทางสังคม ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิธีการทางสถิติขั้นสูง
2557402 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology 2
รายวิชาที่ต1องเรียนมาก7อน : 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 1
ศึกษาความสัมพันธระหวCางปรัชญาความรูGสมัยใหมC ไดGแกC ปรัชญาความรูGยุคหลังนวสมัย
นิยม (Post-Modernism) กับระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคลGองกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัย
ดGวยวิธี การทางวิ ทยาศาสตรตามคติ ปรั ชญาปฏิ ฐานนิ ยม (Positivism) กั บแนวทางการ วิจั ย
เชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณวิทยา ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การวิเคราะหเพื่อหา
ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพื้นฐาน
ทางปรัชญา (Philosophical Foundations) ที่ใชGอGางอิงหรือสนับสนุน ศึกษาความมุCงหมาย ลักษณะ
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นสูง ศึกษาลักษณะของปoญหาการวิจัยที่
เหมาะสมจะใชGวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ หรือวิธีการทั้งสองแบบผสมผสานกัน
2558302 วิทยานิพนธ 2
48 หน7วยกิต
Thesis 2
การคGนควGา วิเคราะหขGอมูล และสรGางองคความรูGใหมC โดยใชGกระบวนการวิจัยขั้นสูงเพื่อ
นําผลการวิจัยไปแกGปoญหาการบริหารจัดการของภาครัฐหรือเอกชนและนํามาใชGเขียนวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงกCอใหGเกิดความกGาวหนGาทางดGานวิชาการและเกิดผลกระทบอยCางมากตCอการพัฒนาวิชาการ
ทางดGานรัฐประศาสนศาสตร โดยใหGคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการที่ปรึกษาคอย
กํากับดูแลและควบคุมใหGเปKนไปตามหลักเกณฑคุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
2558303 วิทยานิพนธ
36 หน7วยกิต
Thesis 3
การคGนควGา วิเคราะหขGอมูล และสรGางองคความรูGใหมC โดยใชGกระบวนการวิจัยขั้นสูงเพื่อ
นําผลการวิจัยมาใชGเขียนวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงกCอใหGเกิดความกGาวหนGาทางดGานวิชาการ และใหG
อยูC ภ ายใตG การควบคุ มและการแนะนํ า ของคณะกรรมการที ป รึกษา ทั้ งนี้ ใหG เ ปK นไปตามเกณฑตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

