
 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร ไม่มี 

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
  ชื่อย่อ ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Public and Private Management) 
  ชื่อย่อ Ph.D. (Public and Private Management) 
 

3.  วิชาเอก  
- 

 

4.  จ านวนหน่วยกิต  
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี โดยผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

5.2 ภาษาที่ใช้     
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 
 



 

 

 5.3 การรับเข้าศึกษา    
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และผ่านการ

คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
  
 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แบบ 2.1 โดยผู้เข้า

ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 
 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ให้เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 1.2 โครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Preliminary Courses) ไม่นับหน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย (Statistics and Research Courses) 6 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาบังคับ(Required Courses) 12 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือก(Elective Courses) 6 หน่วยกิต 
จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Dissertation Courses)      36 หน่วยกิต 

รวม      60 หน่วยกิต 
1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใช้รหัสวิชา

ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขรวม 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 หมายถึง สาขาวิชา 

229 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
600  หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 
   เลข 7 หมายถึง  ศึกษาในชั้นปีที่ 1 
   เลข 8 หมายถึง  ศึกษาในขั้นปีที่ 2 
   เลข 9 หมายถึง  ศึกษาในชั้นปีที่ 3 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 



 

 

  เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
  เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถิติและวิจัย   

   เลข 3 หมายถึงหมวดวิชาบังคับ 
  เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
  เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมี

รายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(Preliminary Courses) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับรวมเป็น                
หน่วยกิตของหลักสูตร ส าหรับการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานแบ่งเป็น ระดับ P (Pass) และระดับ NP (Not 
Pass) ซึ่งมีจ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

 

รหัส รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

229701 
ทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
(Basic Skills for Research on Social Sciences)   

3(3-0-6) 

600861 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง 
(Advanced English for Academic Communication) 

3(2-2-5) 

 

ข้อก าหนดเฉพาะ 
1.  รายวิชาทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยก าหนดให้เรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มี

คุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยหรือตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูงจะเรียนเฉพาะนักศึกษา
ที่ไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่ก าหนด (ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา) 

 
 
 
 

 



 

 

ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย (Statistics and Research Courses) 
เป็นรายวิชาที่สร้างเทคนิควิธีการแสวงหาความรู้ใหม่จ านวน 6 หน่วยกิต จาก 2 

รายวิชา ดังนี้ 

รหัส รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

229721 
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology)  

3(2-2-5) 

229821 
สัมมนาการวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
(Seminar on Research in Public and Private Management) 

3(2-2-5) 

 

ค. หมวดวิชาบังคับ(Required Courses) เป็นรายวิชาที่เป็นรากฐานใน          
การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 12 หน่วยกิต จาก 4 รายวิชา ดังนี้ 

รหัส รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

229731 
ปรัชญาและแนวคิดทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
(Philosophy and Conceptual in Public and Private Management) 

3(3-0-6) 

229732 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน 
(Advanced Strategic Management for Public and Private Sector) 

3(2-2-5) 

229733 
การวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารสมัยใหม่ 
(Analysis of Economic Policy, Society, Political and Modern 
management) 

3(2-2-5) 

229833 
สัมมนาปัญหาทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม ่
(Seminar on Special Problems of New Public and Private 
Management) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 



 

 

ง.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)เป็นรายวิชาที่สร้างความสามารถใน 
การบริหารจัดการที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนจาก 7 รายวิชาต่อไปนี้ 

รหัส รายวิชา 
หน่วยกติ 
(ท-ป-ศ) 

229741 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Resource Management for Excellence) 

3(2-2-5) 

229742 การจัดการการเงิน การคลังและการลงทุนสมัยใหม่ 
(Financial Management and Finance and Modern Investment) 

3(2-2-5) 

229843 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง   
(Innovation and Change Management  ) 

3(2-2-5) 

229844 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
(Ethic and Social Responsibility of Public and Private Organizations) 

3(2-2-5) 

229845 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน 
(Crisis and Risk Management for Public and Private Sectors) 

3(2-2-5) 

229846 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศ 
(Seminar in International Public and Private Sector) 

3(2-2-5) 

229847    การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติ 
(Integration of Disaster Management) 

3(2-2-5) 

 
 

จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Dissertation Courses)เป็นรายวิชาที่แสวงหา
ความรู้ใหมจ่ านวน36 หน่วยกิต จาก 4 รายวิชา ดังนี้ดังนี้ 

รหัส รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

229851 วิทยานิพนธ์ 1 
(Dissertation 1) 

6(270) 

229852 วิทยานิพนธ์ 2 
(Dissertation 2) 

10(450) 

229953 วิทยานิพนธ์ 3 
(Dissertation 3) 

10(450) 

229954 วิทยานิพนธ์ 4 
(Dissertation 4) 

10(450) 



 

 

1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เสริมพ้ืนฐาน 229701 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์* 3(3-0-6) 
บังคับ 229733  การวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและการบริหารสมัยใหม่ 
3(2-2-5) 

 
บังคับ 

229731 ปรัชญาและแนวคิดทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3(3-0-6) 

229732 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงส าหรับภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3(2-2-5) 

รวม 9-12/12-15 
*รายวิชาที่เรียนตามข้อจ ากัดเฉพาะ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เสริมพ้ืนฐาน 600861 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง* 3(2-2-5) 
สถิติและวิจัย 229721 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 229833 สัมมนาปัญหาทางการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนสมัยใหม่ 
3(2-2-5) 

เลือก xxxxxxวิ ชาเลือกวิชาที่ (1) 3(2-2-5) 
รวม 9-12/12-16 

*รายวิชาที่เรียนตามข้อจ ากัดเฉพาะ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สถิติและวิจัย 229821 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3(2-2-5) 

เลือก xxxxxxวิ ชาเลือกวิชาที่ (2) 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ 229851  วิทยานิพนธ์1 6(270) 

รวม 12/8(270) 

 



 

 

ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 229852 วิทยานิพนธ์ 2 10(450) 
รวม 10/450 

 
ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 229953 วิทยานิพนธ์ 3 10(450) 
รวม 10/450 

 

ชั้นปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 229954 วิทยานิพนธ์ 4 10(450) 
รวม 10/450 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ( ไม่นับรวมหน่วยกิต) 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
229701 ทักษะพื้นฐานส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(3-0-6)   
 (Basic Skills for Research on Social Sciences) 

 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การคิดโจทย์ ประเด็นปัญหา 
การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งผลการวิจัย วิธีการและการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
วิเคราะห์ค่าสถิติ  ส าหรับการวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนและการเผยแพร่ผลการวิจัย 

          A systematic thinking process regarding research processes: significant 
topics for research, clear research questions and hypotheses, research methodology and 
design, a research proposal, methods and techniques in using statistics including the use 
of ready-made programs for data analysis in research on public and private 
managements, and publication of research findings. 
 



 

 

600861 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง    3(2-2-5) 
  (Advanced English for Academic Communication)  

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเน้นการ
แสดงความคิดเห็น อภิปราย และการน าเสนองานเชิงวิชาการ รวมทั้งการอ่านข้อความเชิงวิชาการและการ
เขียนสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Development of the academic communicative skills in listening, speaking, 
reading and writing emphasizing giving opinions, discussion, and academic presentation, as 
well as  academic reading and communicative writing through online and the internet 
technology. 
 

ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
229721  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง       3(2-2-5) 
  (Advanced Research Methodology) 
  รากฐานทางปรัชญา ญาณวิทยา หลักตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริงใน         
การวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการการออกแบบและขั้นตอนในการท าวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงในการวิจัยส าหรับการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและการสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          The fundamental philosophy, epistemologies, logical principles in inquiry 
and drawing conclusions in research, research methodology and research designs, 
advanced statistical data analysis techniques in research for both quantitative and 
qualitative ones and the conclusions of relevant research 

 
229821 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   3(2-2-5) 
  (Seminar on Research in Public and Private Management) 

ศึกษาและตรวจสอบสภาพองค์ความรู้ และปัญหาที่เกิดจากการวิจัยทางการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งเชิงเนื้อหา วิธีคิด และระเบียบวิธี เพ่ือการค้นคว้า อ้างอิง และประโยชน์ในการ
คิดริเริ่ม เสนอประเด็นใหม่  การตั้งค าถาม การพัฒนาค าถาม การทบทวนวรรณกรรมและการเลือก
ด าเนินงานวิจัย  

The examination of existing knowledge and problems arising from research 
on public and private managements in terms of contents, thinking processes and 
procedures of inquiry, references; and value from newly initiative thinking of new issues, 



 

 

questioning, development of research questions, literature reviews, and selections of 
research methodology.    

 

ค. หมวดวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
229731 ปรัชญาและแนวคิดทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน         3(3-0-6) 
  (Philosophy and Conceptual in Public and Private Managements) 

กระบวนการคิดเชิงปรัชญา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดการสร้างภาคีเครือข่าย
องค์กร ทฤษฎีการจัดการยุคดั้งเดิม ยุคสมัยใหม่ หรือยุคพฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังสมัยใหม่ ในรูปแบบ
สหวิทยาการบนพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล 

Philosophical thinking process, analysis and synthesis of organizational 
networking concepts; theories of traditional management, modern management, 
behavioral management, and beyond-modern management focusing on interdisciplinary 
basis of public and private management both in the contexts of Thai and international 
society. 
229732 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน         3(2-2-5) 
 (Advanced Strategic Management for Public and Private Sectors)  
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  ทั้ งการก าหนดทิศทางองค์การ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ เทคนิค วิธีการในการวางแผน การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์
และการจัดการกลยุทธ์  โดยเน้นการบูรณาการกลยุทธ์และกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
การปรับใช้กลยุทธ์ของภาคเอกชนสู่ภาครัฐ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตของ
องค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
  The strategic management process including determining organizational 
directions, analyzing internal and external environments in organizations; techniques, 
planning process, decisions in strategic selections and strategic management focusing on the 
integration of public and private strategies and processes; the deployment of private 
strategies into public ones to create competitive advantages and organizational growth under 
changing environments. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

229733 การวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
(Analysis of Economic Policy, Society, Political and Modern 
management)  

           วิเคราะห์นโยบายและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎีของ
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคาดการณ์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองบนพื้นฐานของข้อมูลและทฤษฎี 

  Policy analysis and discussion about modern management, theory of 
society, economics and politics, economic and society development, Influence of the 
internal and external environmental conditions for economic and society development 
policies as well as anticipating economic trends, society, politics based on information 
and theory. 

 

229833 สัมมนาปัญหาทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่  3(2-2-5) 

(Seminar on Special Problems of New Public and Private 
Managements) 
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎี/ กฎหมายในการ

จัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชน ตลอดจนการค้นหาประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการภารกจิของรัฐและภารกิจของเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

Analysis and discussion about the application of concepts, theories, and 
laws in public and private managements, research on issues and obstacles in managing 
public and private missions regarding public administrations to find sustainable 
management practices 

ง. หมวดวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
229741 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ      3(2-2-5) 
  (Human Resource Management for Excellence) 

แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์ในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมศักยภาพทุน
มนุษย์เพ่ือการแข่งขัน โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์การจัดการคนให้เกิด
ประสิทธิภาพ  การสร้างแรงจูงใจ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อความส าเร็จขององค์การ รวมถึง



 

 

การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้ร่วมก าหนด 
ถ่ายทอด ก ากับ ควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ 

The concepts of human capital management in the century of change and 
the value addition of human capital potentials for competition by analyzing a connection 
between organizational strategies and strategies of effective human management, the 
introduction to motivation creation , competencies, and appropriate behaviors toward 
organizational success including analyzing the roles of human resource department as a 
leader of change and a participant in determining, transmitting, monitoring and controlling 
organizational strategies. 

 
229742 การจัดการการเงิน การคลังและการลงทุนสมัยใหม่    3(2-2-5) 

  (Financial Management and Finance and Modern Investments) 

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการการเงินภาคเอกชนและการคลังภาครัฐ 
กระบวนการตัดสินใจทางการเงิน งบการเงิน  การจัดท างบประมาณการเงินและการคลัง  ระเบียบ และ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การควบคุมและ
ตรวจสอบงบประมาณรวมทั้งแนวทางการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับภาครัฐและเอกชน 
                     Analysis and comparison between private financial management and public 
finance, financial decision-making process, financial budget, financial and finance budgeting, 
method and budget-related principles, budget approval, budget management and budget 
control and auditing including various investment guidelines for public and private sectors. 
 

229843 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง               3(2-2-5) 
(Innovation and Change Management  ) 
แนวคิดและกรณีศึกษาทางด้านเทคนิคการบริหาร นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ เกี่ยวข้อง  กระบวนการจัดการ              
การเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและกระบวนการพัฒนาทางกรอบ
แนวคิดที่ส่งผลกระทบให้เกิดพัฒนาการของระบบบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นเทคนิค        
ใหม ่ๆ ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุณภาพหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและสังคม 

 
 



 

 

This course has been  designed for covering the following topic : concepts 
and case studies of administrative techniques and  innovations, related information and 
massive database, management process of change in public and  private organizational 
regarding causal factors and process of conceptual  development affecting the evolution 
of public and private administration systems,and especially new techniques resulting in 
high performance,effectiveness,economy,quality and satisfaction of users and societies. 

 
229844  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
  (Ethics and Social Responsibility of Public and Private Organizations) 

ทฤษฎีด้านจริยธรรมและธรรมมาภิบาล กระบวนการและรูปแบบการจัดการองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชน ตามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการการด าเนินการที่เป็น
ธรรม และการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมีสร้างการมี
ส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

Ethics and governance theory, process and management model for public 
and private organizations based on national and international standards, managing fair 
operations and communicating corporate social responsibility public and private 
organizations as well as creating various levels of participation for sustainable social 
development. 

 
229845 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน  3(2-2-5) 
  (Crisis and Risk Management for Public and Private Sectors) 

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการในภาวะวิกฤต การวิเคราะห์และการวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในหลักการสากล และแนวทางการจัดการในภาวะวิกฤตขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน โดย
มุ่งศึกษาทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล 

Concepts and theories of crisis management, the analysis and planning on 
risk management according to international principles, introduction to methods of crisis 
management of public and private organizations focusing on studies in both Thai and 
international contexts. 

 
 
 
 



 

 

229846  สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 
  (Seminar in International Public and Private Sectors) 

สัมมนาว่าด้วยองค์การภาครัฐและเอกชน วิธีการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่หลัก
ขององค์กรที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศไทยรวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเมือง การ
ยกระดับของเมืองเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ จากกรณีศึกษารวมถึงแนวทางการปกครองในประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกและบทบาทขององค์การภาคธุรกิจ ภาคเอกชนด้วยกรณีศึกษาน ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในประเด็นทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          Seminar involving public and private organizations, administrative methods 

based on the five main principles of organizations affecting the development of various 

dimensions of the private and public sectors, the construction of special economic zones 

in Thailand, as well as strengthening trade and investment relationships in urban 

development, the elevation of cities to become the hubs of various aspects, local 

governments all over the world, roles of business sectors. as shown in case studies 

leading to cooperative learning of efficient management issues 

 

229847     การบูรณาการการจัดการภัยพิบัติ      3(2-2-5) 

  (Integration of Disaster Management) 

 กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

หลักการจัดการภัยพิบัติ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อม

รับภัยแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างบูรณาการ 

 Analytical thinking process, developments relating to risks from disasters, 

principles of disaster management, roles of public and private sectors in reducing the 

impact, preparation for handling disasters, and integrating practices to lessen the risks 

from disasters.  

 

 

 

 

 



 

 

จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
 

229851 วิทยานิพนธ์ 1        6(270) 
 (Dissertation 1) 

การเลือกขอบข่ายและศึกษาบริบทของปัญหาการวิจัยเรื่องที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างละเอียดลึกซึ้งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นต ารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่าง
ใกล้ชิด 

Development of a purpose statement leading to a conceptual framework 
and research problem statement, development of thesis topic of interest and proposal, 
literature review from variety of resources including textbooks, research papers and 
recent journal articles, student’s working under close supervision 

 
229852 วิทยานิพนธ์ 2        10(450) 
  (Dissertation 2) 
  การศึกษาบริบทของปัญหาการวิจัยอย่างลุ่มลึกและมีระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหา  การค้นหาค าตอบ โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
ก าหนดกรอบวิจัย ตรวจสอบความเป็นไปได้และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด 

In-depth study of the context of a particular research problem, and its 
research methodology, investigating the solution of the research question through related 
literature review, scope of the research, the feasibility of the research methodology, 
preparation of research proposal, research proposal defense, students’ working under 
close supervision  

 
229953 วิทยานิพนธ์ 3        10(450) 
  (Dissertation 3) 
  การพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์   เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียน
ร่างวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ต้อง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด 



 

 

  Development of the complete research instrument, data collection from 
the target sample, data analysis and synthesis, creation of the first draft of research 
report, presentation of the draft to the research committee, student’s working under 
close supervision 
 
229954 วิทยานิพนธ์ 4        10(450) 
  (Dissertation 4) 

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิดและเห็นชอบการด าเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  และผ่าน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

Completion of the dissertation writing under the student’s close 
supervision of the major advisor/ dissertation director, a part of or full dissertation 
required to be published in a national or international journal or publication, student’s 
having a dissertation defense to complete the academic degree  

 

 


