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ึ ษาดูงานหล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต
รายงานการศก
ณ ประเทศแคนาดา

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ มีแผนที่
จะเปิ ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 และเนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาหลายมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น
University of Victoria เป็นต้น ประกอบกับข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากแขนงวิชาให้เป็นผู้รับผิดชอบในการยก
ร่ า ง ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเห็นว่าการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยในประเทศแคนดา จะช่วยทําให้นํา
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการออกแบบหลั ก สู ต รประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้มเี นื้อหาที่มีความทันสมัย
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน
2.1) เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
2.2) เพื่อนําข้อมูลหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ชื่อผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ชือ่ ภาษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
ชือ่ ภาษาอังกฤษ ASSOCIATE PROFESSOR DR.THEPPASAK BOONYARATAPHAN
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ทําหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ คือ
University of Victoria ณ ประเทศแคนาดา เพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน
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4.2 เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกั บหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของหลักสูต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
4.3 ทําการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และนํามายกร่างเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.4 นําเสนอผลการไปศึกษาดูงานต่อสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5. ชื่อหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน :
University of Victoria, Canada โดย
ศึ ก ษ า ดู ง า น ที่ School of Public
Administration สังกัด Faculty of Human
and Social Development
6. ระยะเวลาของการศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 15-23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
7. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต :
Phd. in Public Administration
8. สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
University of Victoria (UVic,) ของประเทศแคนดา ในปี
ค.ศ. 2012 University of Victoria ถู ก จั ด อั น ดั บ เป็ น ลํ า ดั บ ที่ 11
ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง โลก และเป็ น อั น ดั บ 1 ใปนระเทศแคนาดา
สําหรับที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในอนาคต
คือ การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ เน้นจุดยืนของ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่เน้นความสําเร็จ และการบูรณาการของ
การเรียนรู้ ในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในการวิจัยในเรื่อง
ต่างๆ ต่อไปนี้ คือ
 community-based research
 computational modelling and information processing
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 fine and performing arts
 genomics and proteomics
 global change and sustainability
 indigenous and cultural studies
 matter and energy
 oceans and climate
 society and health
ในส่วนของประเด็นชองการบูรณาการของการเรียนรู้ มี
การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รในลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า co-operative
education(co-op) program โดยนักศึกษาจะต้องเสริมด้วย
ประสบการณ์ชของการทํางานจริง
การเรี ย นการสอนมี ทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ประกอบไปด้วยคณะต่างๆ ได้แก่
1. Faculty of Science ประกอบไปด้วย 3 Departments คือ
 Department of Physics and Astronomy
 Department of Mathematics and Statistics
 School of Earth and Ocean Sciences
2. Faculty of Social Sciences ประกอบไปด้วย 4 Departments คือ
 Department of Political Science
 Department of Sociology
 Department of Geography
 Department of Economics
3. Faculty of Engineering ประกอบไปด้วย Department of Mechanical Engineering
4. Faculty of Human and Social Development ประกอบไปด้วย School of Nursing
5. Faculty of Education ประกอบไปด้วย Educational Psychology and Leadership Studies
6. Faculty of Law
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โดยหลักสูตร Phd. in Public Administration อยู่ภายใต้ Department of Political Science สังกัด
Faculty of Social Sciences โดยการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์เรียกว่า the School of Public
Administration
9. จุดประสงค์ของการผลิตดุษฎีบัณฑิต :
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะและการ
บริหารภาครัฐ (comparative policy and governance) , การศึกษาเรื่ององค์การ (organizational studies)
และการประยุกต์นโยบายกับการวิเคราะห์แผนงาน (policy and program analysis) เพื่อให้สามารถชี้นําด้านการ
วิจัยและเป็นผู้นําในองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันภาครัฐต่างๆ
10. องค์ประกอบของหลักสูตร :
ประกอบไปด้วย 3 fields ได้แก่
1. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนโยบายสาธารณะและการบริ ห ารภาครั ฐ (Comparative Policy and
Governance)
2. การศึกษาเรื่ององค์การ (Organizational Studies)
3. การประยุกต์นโยบายกับการวิเคราะห์แผนงาน (Applied Policy and Program Analysis)
11. เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร Phd. in Public Administration จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยมี
เกรดเฉลี่ย คือ A- (80-84) ในสองปีการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา และมีศักยภาพในการทําวิจัย การสมัครเข้า
ศึกษาต่อ จะสมัครผ่านทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์
12. ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมในเนื้อหาต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนโยบายสาธารณะและการบริ ห ารภาครั ฐ (Comparative Policy and
Governance)
เน้ น การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ คื อ การปฏิ รู ป ทางการเมื อ งและการบริ ห าร (political and
administrative reform) แนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภาระรับผิดชอบ (accountability)
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การจัดการผลการปฏิบัติงาน (performance management) การแปรรูปกิจกรรมภาครฐให้เป็นเอกชน
(privatization) การติดตามตามด้านการเงิน (auditing and financial control) บทบาทของรัฐบาล
กลาง (role of central agencies) จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ (public sector ethics) การสร้าง
เครื อ ข่ า ยระหว่ า งภาครั ฐ องค์ ก รที่ มิ ใ ช่ ภ าครั ฐ และภาคเอกชน (partnerships among public,
voluntary and private sector agencies)
2. การศึกษาเรื่ององค์การ (Organizational Studies)
เน้นการศึกษาในหัวข้อต่างๆ คือ ทฤษฎีองค์การ (organizational theory) พฤติกรรม (behavior)
การออกแบบและพัฒนาองค์การ (design and development) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human
resources management) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (improving service quality) แรงจูงใจ
(motivation) และประสิ ท ธิ ผ ลของงาน (effectiveness) และเน้ น ไปในเรื่ อ งของการจั ด การภายใน
องค์การ เช่น การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาในองค์การ การเพิ่มประสิทธิผลของการตัดสินใจ
ในองค์การ
3. การประยุกต์นโยบายกับการวิเคราะห์แผนงาน (Applied Policy and Program Analysis)
เน้ น การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ คื อ การวิ เ คราะห์ น โยบายทางเศรษฐกิ จ (economic policy
analysis) การออกแบบสถาบัน (institutional design) การประเมินผลแผนงาน (program evaluation)
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (performance measurement) โดยเน้นการศึกษาในเชิงสหวิทยาการ
13. ลักษณะการเรียนการสอน
การเรียนการสอนจะเน้น Discussion โดยในปีแรกเรียนนักศึกษาจะต้องเรียนแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
ครอบคลุม 10.5 หน่วยกิต ในหัวข้อวิชาต่างๆ ตามที่นักศึกษาที่เลือกเรียนในแต่ละ field
1) Comparative Policy and Governance
 ADMN 604 (1.5 units) Theories of Public Management
 ADMN 605 (1.5 units) Comparative Policy and Governance
2) Organizational Studies
 วิชา ADMN 607 (1.5 units) Organizational Behaviour and Analysis
 วิชา ADMN 645 (1.5 units) Organizational Theory and Change
3) Applied Policy and Program Analysis
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 วิชา ADMN 620 (1.5 units) Policy and Institutional Design and Analysis
 วิชา ADMN 621 (1.5 units) Policy and Program Evaluation and Performance
และรวมทั้งวิชาเลือกอีก 1.5 units
และเรียนเรื่องระเบียบวิธีการวิจัย ในหัวข้อวิชา ADMN 602 (1.5 units) Research Methods in Public
Administration และ quantitative or qualitative methods course with the approval of the Graduate
Advisor (1.5 units)
ปีที่สองเรียน ADMN 693 (3.0 units) Candidacy Examination และเตรียมสอบ ใน field ที่เลือกศึกษา
Core Course ที่เลือก
ปีที่สามถึงปีทหี่ ้า ลงทะเบียนเพื่อทําดุษฎีนิพนธ์ในวิชา ADMN 699 (30 units) Dissertation และจะมีการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ในปีที่ห้าของหลักสูตร
14. รายวิชาที่สําคัญที่มีการเรียนการสอน
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15. ประโยชน์ที่ได้รับการจากการศึกษาดูงาน
1. ได้นําเอาปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการผลิตดุษฎีบัณฑิตของ University of Victoria ที่ต้องการสร้าง
ผู้นําในองค์กรภาครัฐ และสถาบันภาครัฐต่างๆ มาผนวกเข้าเป็นคุณลักษณะชองบัณฑิตที่พึงประสงค์ของการผลิต
ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ได้นําจุดเด่นของการเรียนการสอนในหลักสูตรของ Phd. in Public Administration มายกร่างหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น การเน้นเรื่อง Public Management
การศึกษาในลักษณะที่เป็น Comparative Study และการออกแบบนโยบายสาธารณะ (Public Policy Design)
3. ได้ นํ า เอาวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การ Discussion มาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทุกวิชาจะเน้นให้มีการอภิปรายและการ
เรียนรู้ร่วมกัน

