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หมวดท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  :   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Public Administration Program in Public Administration 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 ชื่อยCอ  :    Doctor of Public Administration (Public Administration) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 ชื่อยCอ  :    D.P.A. (Public Administration) 

 
3. จํานวนหน7วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนCวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมCนGอยกวCา 60 หนCวยกิต 
 

4.  หลักสูตรและอาจารย�ผู1สอน 
 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
เสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ� หมวดวิชาเฉพาะดGาน และหมวดวิชาวิทยานิพนธ� โดยมีจํานวนหนCวยกิต  
แตCละหมวดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
      



 

 

  

หมวดวิชา 

แบบ 1  
หน7วยกิต 

แบบ 2  
หน7วยกิต 

แบบ 1.1 
(ผู1เข1าศึกษาสําเร็จปริญญาโท)  

แบบ 2.1 
(ผู1เข1าศึกษาสําเร็จปริญญาโท)   

1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมCนับรวมหนCวยกิต) (ไมCนับรวมหนCวยกิต) 
2. หมวดวิชาสัมพันธ� 12 12 
3. หมวดวิชาเฉพาะดGาน  - 12 
4. วิทยานิพนธ� 48 36 

รวมหน7วยกิต 60 60 
1) แบบ 1.1  

1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมCนับหนCวยกิต 
1.2) หมวดวิชาสัมพันธ� 12 หนCวยกิต 
1.3) หมวดวิชาเฉพาะดGาน - หนCวยกิต 
1.4) หมวดวิทยานิพนธ� 48 หนCวยกิต 

2) แบบ 2.1 
2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมCนับหนCวยกิต 
2.2) หมวดวิชาสัมพันธ� 12 หนCวยกิต 
2.3) หมวดวิชาเฉพาะดGาน 12 หนCวยกิต 
2.4) หมวดวิทยานิพนธ� 36 หนCวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต7างๆ  
  1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม7นับหน7วยกิต) 
 รหัส     ช่ือวิชา  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  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 1 
 2557402  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 2 3(2-2-5)  
  Advanced Research Methodology 2 

 2) หมวดวิชาสัมพันธ� จํานวนไมCนGอยกวCา 12   หน7วยกิต 
 รหัส      ช่ือวิชา 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       ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2557309   สัมมนาภาวะผูGนําโลก 3(3-0-6) 
        Seminar on Global Leadership 
 2557310   สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร�ความม่ันคงของโลก 3(3-0-6) 
        Seminar on Global Peace and Security Strategy 

 3) หมวดวิชาเฉพาะด1าน เฉพาะแบบ 2.1 จํานวนไมCนGอยกวCา 12 หน7วยกิต 
 รหัส     ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ)   
 2557304   การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
       Politics and Public Management 
 2557305   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ในอนาคต 3(3-0-6) 
       Future Human Resource Management 
 2557306   นโยบายศาสตร� 3(3-0-6) 
       Policy Science  
 2557311   ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

     Development Strategies in ASEAN Community  
   4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ�    
    4.1) ปริญญาเอก แบบ 1.1 จํานวนไมCนGอยกวCา 48 หน7วยกิต 
       4.2) ปริญญาเอก แบบ 2.1 จํานวนไมCนGอยกวCา 36 หน7วยกิต 
 รหัส    ช่ือวิชา  น(ท-ป-ศ) 
 2558302 วิทยานิพนธ� 2  48 หนCวยกิต 
     Thesis 2   

 2558303  วิทยานิพนธ� 3  36 หนCวยกิต 
     Thesis 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

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 
เพ่ือเสริมสรGางความแข็งแกรCงใหGแกCผูGเรียน โดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ไดGแกC การพูด การฟoง การอCานการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียนเพ่ือการนําเสนอ 
 
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2  3(3-0-6) 
  Professional English for Graduates2 
  รายวิชาท่ีต1องเรียนมาก7อน: 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
  ศึกษาตCอเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  
 
2557304 การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Politics and Public Management 

โครงสรGางทางการเมืองของไทย รูปแบบและหนGาท่ีขององค�การทางการเมือง        
ประชาสังคม การเปลี่ยนผCานทฤษฎีและแนวปฏิบัติการบริหารภาครัฐจากกระบวนทัศน�เดิมไปสูC    
การจัดการภาครัฐสมัยใหมC ครอบคลุมถึงหลักการพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรมจรรญาบรรณวิชาชีพ 
และธรรมาภิบาลทางการจัดการภาครัฐ ความสัมพันธ�ระหวCางการเมือง กฎหมายมหาชนกับการ
จัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ�ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกับการจัดบริการสาธารณะ 
รูปแบบของระบบเครือขCายองค�กรทางการเมือง กลยุทธ�การจัดการความรCวมมือและการบริหาร
เครือขCายในการบริหารงานภาครัฐ ปoญหาและแนวทางของการปกครองของไทยในอนาคต โดยมุCงเนGนใหG
การบูรณาการองค�ความรูGของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห�องค�ความรูGและกระบวน
ทัศน�ใหมCในการบริหารจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย และแนวทางท่ีเปKนสากล 
  
2557305 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�ในอนาคต  3(3-0-6) 
  Future Human Resource Management 
 หลักการ ทฤษฎี และ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� พัฒนาการของ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย� รูปแบบกลยุทธ�ของการบริหารคน ท้ังในกลยุทธ�แบบเชิงรุก 
(Proactive) และกลยุทธ�เชิงรับ (Reactive) การวิเคราะห�องค�การเพ่ือการเลือกใชGกลยุทธ�ในการ
บริหารคนท่ีเหมาะสม การสรGางความเชื่อมโยงระหวCางกลยุทธ�ของภาครัฐและกลยุทธ� การนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต�ใชGกับการบริหารทรัพยากรมนุษย� ต้ังแตCการวางแผนกําลังคน การสรร
หาและการพัฒนาศักยภาพของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาทของฝsาย
ทรัพยากรมนุษย�และหัวหนGางาน (Line Managers) ซ่ึงจะเปKนผูGผลักดันใหGกลยุทธ�ประสบความ สําเร็จ 
รวมถึงผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีมีผลตCอบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�     
ในอนาคต โดยเนGนการใชGกรณีศึกษา การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 



 

 

  

 
รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2557306  นโยบายศาสตร�   3(3-0-6) 
 Policy Science  
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบาย ประเภทของนโยบายสาธารณะ และตัวแบบ
นโยบายสาธารณะ ศึกษากระบวนการวิเคราะห�นโยบายสาธารณะ ท้ังปoญหานโยบายสาธารณะ 
ทางเลือกนโยบาย การประกาศใชGนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลกระทบของ 
นโยบายท่ีมีตCอเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย รวมท้ังเทคนิคการวิเคราะห�นโยบายสาธารณะ โดยใชG
กรณีศึกษาของไทยประกอบการอธิบาย 
 
2557307 สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายส่ิงแวดล1อม  3(3-0-6) 
  Seminar on ICT and Environment Policy Management 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ระบบเครือขCาย กฎหมาย และจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีไอซีที นโยบาย ICT ของไทยและของโลก 
ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีสCงผลกระทบตCอ
สิ่งแวดลGอมและการจัดการสิ่งแวดลGอม วิเคราะห�ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดังกลCาว
ตCอนโยบาย ระบบกฎหมาย ระบบการบริหาร สัมมนาหัวขGอและประเด็นเก่ียวกับแนวทางการ
ประยุกต�ใชG ICT ในการบริหารจัดการองค�การสาธารณะของไทย และวิเคราะห�ประเด็นปoญหา
สิ่งแวดลGอมท่ีสําคัญๆ ซ่ึงมีผลกระทบตCอประชาคม ภูมิภาค และโลก เพ่ือกระตุGนใหGนักศึกษาสนใจ
ปoญหาอยCางลึกซ้ึงเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ� 
 
2557308 สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 Seminar on Global and Sufficiency Economy Policy Management 
  หลักการทางเศรษฐศาสตร� ท้ังในระดับมหภาคและระดับจุลภาค กรอบแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานของนโยบายการเงินการคลัง วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการคGาเสรี ตลอดจน
ปoญหาและแนวโนGมของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหมC เศรษฐกิจสรGางสรรค�จากฐานความรูG การคGา
ระหวCางประเทศ การรวมกลุCมทางเศรษฐกิจและองค�กรทางเศรษฐกิจระหวCางประเทศ เศรษฐกิจ
พอเพียงและกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค 
การเงิน การคลัง การคGาระหวCางประเทศ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาค การผลิตในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม สัมมนาหัวขGอและประเด็นเก่ียวกับแนวทางการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจสรGางสรรค�จากฐานความรูGมาประยุกต�ใชGในการสรGางความ
ม่ันคงใหGกับเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก เพ่ือกระตุGนใหGนักศึกษาสนใจปoญหาอยCางลึกซ้ึงเพ่ือ
เขียนดุษฎีนิพนธ� 
   
 
 



 

 

  

รหัส     คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2557309 สัมมนาภาวะผู1นําโลก   3(3-0-6) 
  Seminar on Global Leadership 
  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูGนําและจริยธรรมของผูGนําโลกในศตวรรษท่ี 21 บทบาท
ของโลกาภิวัตน�ท่ีมีผลตCอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเปKนผูGนํา วิสัยทัศน�ในกระบวนการกรอง 
วิเคราะห� ประเมินและแกGปoญหาความขัดแยGงท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอยCาง
สรGางสรรค�บนพ้ืนฐานแหCงความเปKนจริง สัมมนาหัวขGอและประเด็นเก่ียวกับขGอสรุปและแนวทางใน 
การพัฒนาจริยธรรมและภาวะผูGนําโดยศึกษาเปรียบเทียบจากกรณีตัวอยCาง เพ่ือกระตุGนใหGนักศึกษา
สนใจปoญหาอยCางลึกซ้ึงเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ� 
 
2557310 สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร�ความม่ันคงของโลก  3(3-0-6) 
  Seminar on Global Peace and Security Strategy 

กําลังอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีมีผลตCอกระบวนทัศน�
เก่ียวกับสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน ทฤษฎีความขัดแยGง การวิเคราะห�และการประเมินความขัดแยGง 
การเจรจาตCอรอง การไกลCเกลี่ย เทคนิคการขจัดความขัดแยGง ความรCวมมือระหวCางประเทศเพ่ือขจัด
ปoญหาของโลก การกําหนดยุทธศาสตร�ความม่ันคงของโลกใหGสอดคลGองกับบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ�ระหวCางยุทธศาสตร�และนโยบายความ
ม่ันคงแหCงชาติ เปรียบเทียบนโยบายดGานความม่ันคงของชาติและตCางประเทศ ประเภทของนโยบาย
ความม่ันคงแหCงชาติ กระบวนการนํานโยบายความม่ันคงแหCงชาติไปสูCการปฏิบัติ สัมมนาหัวขGอและ
ประเด็นเก่ียวกับการสรGางยุทธศาสตร�สันติภาพหรือยุทธศาสตร�ความม่ันคงของโลก เพ่ือกระตุGนใหG
นักศึกษาสนใจปoญหาอยCางลึกซ้ึงเพ่ือเขียนดุษฎีนิพนธ� 
   
2557311  ยุทธศาสตร�การพัฒนาในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
  Development Strategies in ASEAN Community 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับยุทธศาสตร� ประเภทและระดับยุทธศาสตร� กระบวนการ
กําหนดยุทธศาสตร� การประเมินสภาพแวดลGอมทางยุทธศาสตร�ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน ท้ังในดGานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
ม่ันคง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลGอม และการบริหารจัดการองค�การ 
ภาครัฐ ความสัมพันธ�ระหวCางไทยกับประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน รวมถึงปoญหาความสัมพันธ�
ในอดีต สภาพความสัมพันธ�ในปoจจุบัน และแนวโนGมในอนาคต ปoจจัยภายนอกภูมิภาคท่ีมีอิทธิพลตCอ 
ความสัมพันธ�ระหวCางไทยกับประเทศตCางๆ ในประชาคมอาเซียน ปoญหาและกลไกในการแกGปoญหา
ความขัดแยGง กรอบการแกGปoญหาความขัดแยGงของประชาคมอาเซียน โดยเนGนการใชGกรณีศึกษา  
การอภิปรายและการนําเสนอในรูปของรายงานการศึกษา 
    
 
 



 

 

  

รหัส  คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1  3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 1 
 ศึกษาความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธ�ของศาสตร� ปรัชญา หลักวิธีการทาง
วิทยาศาสตร� แนวทาง รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดGแกC การกําหนด
ประเด็นปoญหาการวิจัย การสํารวจและทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร 
กลุCมตัวอยCาง การใชGสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห� และพยากรณ�ขGอมูลท่ีไดGจากกการวิจัยท้ังเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร�ศึกษาความมุCงหมาย ลักษณะและวิธีการวิจัย     
ท่ีคลGายคลึงและ/หรือแตกตCางกันระหวCางการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) และการวิจัย
เชิงประยุกต� (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบตCางๆ เชCน การวิจัย
นโยบาย การวิจัยสถาบัน หรือการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
ดังกลCาว เปรียบเทียบกับการวิจัยทางสังคม ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร�และวิธีการทางสถิติข้ันสูง  
2557402 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 2  3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology 2 
 รายวิชาท่ีต1องเรียนมาก7อน : 2557401 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง 1  

ศึกษาความสัมพันธ�ระหวCางปรัชญาความรูGสมัยใหมC ไดGแกC ปรัชญาความรูGยุคหลังนวสมัย
นิยม (Post-Modernism) กับระเบียบวิธีการวิจัยท่ีสอดคลGองกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัย
ดGวยวิธีการทางวิทยาศาสตร�ตามคติปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) กับแนวทางการ วิจัย 
เชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณ�วิทยา ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การวิเคราะห�เพ่ือหา
ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพ้ืนฐาน
ทางปรัชญา (Philosophical Foundations) ท่ีใชGอGางอิงหรือสนับสนุน ศึกษาความมุCงหมาย ลักษณะ
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้ันสูง ศึกษาลักษณะของปoญหาการวิจัยท่ี
เหมาะสมจะใชGวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ หรือวิธีการท้ังสองแบบผสมผสานกัน 
2558302  วิทยานิพนธ� 2                                       48 หน7วยกิต 
  Thesis 2 
  การคGนควGา วิเคราะห�ขGอมูล และสรGางองค�ความรูGใหมC โดยใชGกระบวนการวิจัยข้ันสูงเพ่ือ
นําผลการวิจัยไปแกGปoญหาการบริหารจัดการของภาครัฐหรือเอกชนและนํามาใชGเขียนวิทยานิพนธ�ท่ีมี
คุณภาพสูงกCอใหGเกิดความกGาวหนGาทางดGานวิชาการและเกิดผลกระทบอยCางมากตCอการพัฒนาวิชาการ
ทางดGานรัฐประศาสนศาสตร� โดยใหGคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการท่ีปรึกษาคอย
กํากับดูแลและควบคุมใหGเปKนไปตามหลักเกณฑ�คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
2558303  วิทยานิพนธ�   36 หน7วยกิต 
  Thesis 3 
  การคGนควGา วิเคราะห�ขGอมูล และสรGางองค�ความรูGใหมC โดยใชGกระบวนการวิจัยข้ันสูงเพ่ือ
นําผลการวิจัยมาใชGเขียนวิทยานิพนธ�ท่ีมีคุณภาพสูงกCอใหGเกิดความกGาวหนGาทางดGานวิชาการ และใหG
อยูCภายใตGการควบคุมและการแนะนําของคณะกรรมการทีปรึกษา ท้ังนี้ใหGเปKนไปตามเกณฑ�ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  


