
 
 

 
 
1.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

2.   วัตถุประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม

รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฎิบัติตนตามศีลธรรม 
2. มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้  รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ

ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมี
ความสลับซับซ้อนได้อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

4. มีภาวะผู้น าทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้
ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือ
ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
3.   หลักสูตร 

3.1 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร :  60 หน่วยกิต 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
                จ านวนหน่วยกิต  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60 
1)  หมวดวิชาบังคับ   

     1.1 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 12 - 
     1.2 รายวชิานับหน่วยกิต - 15 

4)  หมวดวิชาเลือก - 9 

3)  ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 



4.   รายวิชา 
แบบ 1.1 

      1) วิชาบังคับ 
 **HS 471 901 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 

 **HS 471 902 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 (3-0-6)  
 **HS 471 903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
 **HS 471 904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
      2) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                48 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.1 
      1) หมาดวิชาบังคับ  
 **HS 471 901 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
 **HS 471 902 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 (3-0-6) 
 **HS 471 903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
 **HS 471 904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
 **HS 471 905 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง     3 (3-0-6) 
      2) หมวดวิชาเลือก  
 **HS 471 991 สัมมนาทางการจัดการองค์การและทุนมนุษย์    3 (3-0-6) 
 **HS 471 992 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น     3 (3-0-6) 
 **HS 471 993 สัมมนาทางการจัดการการเงินการคลังสาธารณะ    3 (3-0-6)  
  **HS 471 994 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
      3) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 
  **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
 
5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
            บบ 1.1  แบบ 2.1 
 **HS 471 901 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์      3 (Au)  3 
 **HS 471 902 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (Au)  3 
 **HS 471 903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (Au)  3 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                    6  - 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      15  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       6  9 
 
 



  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
            แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 **HS 471 904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 (Au)  3 
 **HS 471 905 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง    -  3 
  **HS 471 XXX รายวิชาเลือก         3 
  **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                     9  - 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      12  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       15  18 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
            แบบ 1.1 แบบ 2.1 
  **HS 471 XXX รายวิชาเลือก         6 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                      9  - 
 **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9  15 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       24  33 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
            แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       9  - 
 **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       33  42 
 
  
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
            แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       9  - 
 **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       42  51 
 
 
 
 
 



 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
            แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       6  - 
 **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       -  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      6  9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       48  60 
 
6.    ค าอธิบายรายวิชา 
 **HS 471 901 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    แนวคิดว่าด้วยความเป็นสังคมศาสตร์ ธรรมชาติของปรัชญาทางสังคมศาสตร์ ประวัติและรากเหง้าทาง
สังคมศาสตร์ ศาสตร์ปรัชญาแห่งพระราชา คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นไปได้ในการด ารงอยู่ของกฎทางสังคม วิธีการ
แสวงหาความรู้ในสังคม 
 
 **HS 471 902 ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การวิเคราะห์ เปรียบเทียบทฤษฎีและงานการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการ 
ขอบข่ายของศาสตร์ แนวโน้มของทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคร่วมสมัย 
 
  **HS 471 903 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ การตั้งสมมติฐานและการทดสอบทฤษฎี 
การประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติหลายตัวแปรทางรัฐประศาสนศาสตร์ การใช้เทคนิควิเคราะห์ทีละตัวแปร การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุ เส้นทาง ล าดับเวลา ความแปรปรวน การจ าแนกพหุ แยกแยะ กลุ่มตัวแปร และการทดสอบทางสถิติแบบอ่ืน ๆ 
 
  **HS 471 904 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    ทฤษฎี และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์ใช้ การตีความหมาย 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเชิงประวัติศาสตร์ เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงเอกสาร การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและอัตชีวประวัติ  การปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 



 **HS 471 905 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง     3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    วิวัฒนาการของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและล้มเหลว การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย 
เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบาย และการพัฒนานโยบาย 
 
      **HS 471 991 สัมมนาทางการจัดการองค์การและทุนมนุษย์    3 (3-0-6)  
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีองค์การ  พฤติกรรมองค์การ กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาองค์การ 
การวิเคราะห์แนวคิดทุนมนุษย์กับการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและการจัดการทุนมนุษย์
ระดับชาติและนานาชาติ กรณีศึกษา 
 
 **HS 471 992 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น     3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    ตัวแบบและกระบวนการบริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการบริหารงานท้องถิ่น
และหน่วยงานอ่ืน การควบคุมติดตามการบริหารงานท้องถิ่น ผลของการบริหารงานท้องถิ่นต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา 
 
 **HS 471 993 สัมมนาทางการจัดการการเงินการคลังสาธารณะ    3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
    นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังสาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศโลกาภิวัตน์กับระบบการเงิน
การคลังสาธารณะการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ กรณีศึกษา 
 
  **HS 471 994 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) 
   เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
   ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤติสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันกรณีศึกษา 
 
 **HS 471 996 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การวิจัยในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์  
 
 
 
 



  **HS 471 998 ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การวิจัยในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
  
7.   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 

8.   ความร่วมมือ : 
 
 

9.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- รศ.ดร. สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) Email:  sukaim@kku.ac.th   

 
 
 


