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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
PUBA1101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
วิวัฒนาการ ขอบเขตและแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา
ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง อุดมการณ์ทาง
การเมื อ ง สถาบั น ทางการเมื อ ง รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายมหาชน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
รัฐ เศรษฐกิจและสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

PUBA1102

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และทฤษฎี รั ฐ ประศาสนศาสตร์ และความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ทคี่ รอบคลุมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานสาธารณะแนวใหม่
การบริหารงานภาครัฐเชิงกลยุทธ์ นโยบายสาธารณะ การบริหารองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานคลังและการเงินภาครัฐ

PUBA1103

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมือง โครงสร้างอานาจ และ
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจน ปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทย และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประเด็นปัญหาการเมืองไทยใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มการเมืองการปกครองไทยในอนาคต

PUBA1104

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Relations
แนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบการ
ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ และแนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

PUBA1201

ระบบราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Bureaucracy
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การ
บริหารงานพัสดุ การปฏิรูประบบราชการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และแนวโน้มของการ
บริหารราชการไทยในอนาคต
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PUBA1202

จริยธรรมสาหรับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Ethics for Public Administration
ความหมายของจริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน
ค่าทาง จริยธรรม แนวความคิด ปรัชญาและหลักธรรมทางศาสนาที่สาคัญสาหรับการบริหาร
ภาครัฐ จริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนความขัดแย้งและปัญหาทางจริยธรรมทางการเมือง แนวทาง
การพัฒนา จริยธรรมของผู้บริหารภาครัฐ

PUBA2101

การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย
รูปแบบ โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
การกระจายอานาจกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต

PUBA2201

องค์การและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารและการจั ด การ สภาพแวดล้ อ ม
องค์ประกอบและรูปแบบขององค์การ การพัฒนาองค์การ การปรับตัวขององค์การ และการ
จัดการภาครัฐภายใต้บริบทในปัจจุบันตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

PUBA2202

นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
แนวคิ ด หลั กการของนโยบายสาธารณะ วงจรนโยบายสาธารณะ การก่ อ ตัว ของ
นโยบายสาธารณะ การกาหนดของนโยบายสาธารณะ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การนานโยบายสาธารณะมาศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน
ของการวางแผน กระบวนการวางแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ

PUBA2203

การบริหารโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Project Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PUBA2202 นโยบายสาธารณะ
แนวคิด หลั กการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ และเครื่องมือในการบริหารโครงการ เช่น PERT CPM เป็นต้น ปัจจัยในความสาเร็จ
ในการบริหารโครงการ การกากับ ควบคุม การประเมินผลโครงการ
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PUBA2204

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ ภารกิ จ
และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ การบริหารจัดการสวัสดิการนันทนาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนถึงการออกจากงานที่นามาใช้ในองค์การ และกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบูรณาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้ากับแนวคิดและเทคนิคการ
บริหารจัดการต่างๆ ได้แก่ แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดสมรรถนะ เป็นต้น

PUBA2205

การจัดการและการบริการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
New Public Management and Services
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริการภาครัฐ แนวใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการกับการจัดบริการสาธารณะ ความเป็นหุ้นส่วน
ภาครัฐและเอกชน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทา และส่งมอบบริการสาธารณะ มิติทาง
เศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ และการตลาดสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์

PUBA3201

เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
ความหมาย วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร และเทคนิคการบริหาร ที่นาไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งเทคนิคการบริหารที่เข้ากับยุคสมัยครอบคลุม
การบริหารคุณภาพโดยรวม การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อประยุกค์ใช้ในการบริหารทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน

PUBA3202

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Management Information Systems
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ แนวคิดรัฐบาลดิจิทัลกับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดบริการสาธารณะ การให้บริการประชาชน การวางแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาครัฐ กฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงจริยธรรมในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
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PUBA3203

พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
Behavior and Human Relations in Public Organization
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PUBA2103 องค์การและการจัดการภาครัฐ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ในรูปแบบของปัจเจกบุคคล
กลุ่ม และพฤติกรรมองค์การ ที่มีผลกระทบต่อการบริหาร รวมถึงภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ และการบริหารมนุษยสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในองค์การภาครัฐ

PUBA3204

การบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี และความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแรงงาน กฎหมาย แผน
นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงาน ได้แก่ การจ้างงาน การคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสั งคม องค์การและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารแรงงาน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารแรงงาน

PUBA3205

การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Readings in Public Administration
ทักษะการอ่าน การตีความ การจับประเด็นสาคัญของวรรณกรรมทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยอิสระ สามารถนาผลการอ่านมาสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ได

PUBA3206

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budgeting
เป้าหมายและหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของรัฐ แนวคิด ทฤษฎีทางการคลังและงบประมาณ
การบริ ห ารการเงิ น ภาครั ฐ องค์ ป ระกอบในการบริ ห ารงานคลั ง ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว น
ท้องถิ่น รายได้ รายจ่ าย หนี้ส าธารณะ การงบประมาณ ระบบการจัดทางบประมาณแบบ
มุ่งเน้น ผลงาน กระบวนการงบประมาณแผ่ นดิน ลักษณะของนโยบายและมาตรการในการ
ดาเนินการตามนโยบายการคลังและนโยบายงบประมาณ

PUBA3301

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรณ์มนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Recruitment and Selection
แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลื อกทรั พยากรมนุษย์
กระบวนการและเทคนิควิธีการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่นามาใช้ในองค์การ
ได้แก่ การสรรหาภายในและภายนอก การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบูรณาการการสรรหาและ
คัดเลื อกทรัพยากรมนุษย์ เข้ากับแนวคิ ดและเทคนิคการบริหารจัดการต่างๆ ได้แก่ แนวคิดการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดสมรรถนะ แนวคิดการบริหารผลปฏิบัติงาน
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PUBA3302

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Development
แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและ
เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นามาใช้ในองค์การ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา
อาชีพ การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ากับแนวคิดและเทคนิคการบริหารจั ดการต่ างๆ
ได้แก่ แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดสมรรถนะ องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้
แนวคิดการบริหารผลปฏิบัติงาน

PUBA3303

นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Policy and Planning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PUBA2204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
แนวคิด หลักการ ความสัมพันธ์ระหว่างการกาหนดนโยบายและการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลกาลังคน การพยากรณ์กาลังคน
กระบวนการวางแผนกาลังคน การจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับ ยุทธศาสตร์และมาตรการด้าน
กาลังคนภาครัฐ รวมถึงแผนกาลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

PUBA3304

องค์การแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตการทางาน
3(3-0-6)
Happy Organization and Quality of Work life
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์การแห่งความสุข และคุณภาพชีวิตการทางาน การสร้าง
องค์การแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรอย่างเป็นองค์รวม การนาความรู้
จากศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการกับการสร้างองค์การแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตการทางาน

PUBA3305

การพัฒนาองค์การภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Public Organization Development and Change Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : PUBA2201 องค์การและการจัดการภาครัฐ
แนวคิด ความรู้เบื้องต้น และธรรมชาติของการพัฒนาองค์การ แนวคิดและหลักการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เทคนิควิธีการในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวโน้มการบริหารการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ

PUBA3306

ยุทธศาสตร์ทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Strategies for Local Government
ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิค
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การบริการสาธารณะ การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา
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PUBA3307

การคลังและสาธารณูปโภคสาหรับการบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Fiscal and Infrastructure for Local Administration
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น ความสั มพันธ์ระหว่างระบบการคลั ง
ท้องถิ่นกับรั ฐบาล กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงาน การบริการสาธารณะการ
พัฒนาท้องถิ่น และการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ข้อจากัดและแนวทางการพัฒนาระบบการคลัง
ท้องถิ่น การบริหารจัดระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ประกอบด้วย งานด้านถนน ทางเดินเท้า
ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรศัพท์สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

PUBA3308

การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Justice Administration
กระบวนการยุติธรรม การบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ระบบงาน
ยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อานาจและหน้าที่ตามกฎหมายของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิของผู้ต้องหา ขั้นตอน
ในกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด

PUBA3901

วิธีวิจัยวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

PUBA4201

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการและกระบวนการบริหาร
การพัฒนาของไทย บทบาทของรัฐในงานพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการ
พัฒนา ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ

PUBA4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Public Administration
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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PUBA4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐทางประศาสนศาสตร์
5(450)
Occupational Practicum in Public Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PUBA4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
การฝึกงานในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ปัญหาการบริหารงานใน
องค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีมงาน
และการประเมินผล

PUBA4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Public Administration
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการนาเสนอ
โครงงานหรือผลงาน โดยนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

PUBA4804

สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Public Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : PUBA4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การฝึกงานวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความ
ร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษา มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ศึกษาตลอดหลักสูตรกับการ
ปฏิบั ติงานจริ ง มี การจั ดทาโครงการ การนาเสนอโครงการและรายงานผลการปฏิ บัติ งานตาม
คาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

PUBA4901

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2(0-4-2)
Seminars in Public Administration
การศึกษา วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสัมมนา
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PUBA4902

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(0-6-3)
Research in Public Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PUBA3901 วิธีวิจัยวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามระเบียบวิธี ได้แก่ การกาหนด
ปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและนาเสนอผลการวิจัย
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