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เJอหาสาระของ,ชา
!กษา%เคราะ*ทฤษ-และแนว2ดเ4ยว6บอง:การสาธารณะ  การ

!กษา>งม@ษAในอง:การ อง:ประกอบขององ:การ Eปแบบอง:การ
โครงสGางอง:การ กลHทIและขนาดขององ:การ ระบบการผKตและ
สภาพแวดOอมอง:การ การเPองในอง:การ การ!กษา>งQฒนาการและ
วงจรT%ตขององ:การ ตลอด>งระบบโลกาUVตW6บอง:การและแนวโXม
ขององ:การสาธารณะในอนาคต
8ตMประสง3ของการ&กษา

หZงจาก!กษา%ชา\แOว]^ตจะสามารถ
- อ`บายหaวย%เคราะ*และระbบ%เคราะ*ในการ!กษา

อง:การไd
- อ`บายแนวความ2ดและทฤษ-เ4ยว6บอง:การไdอeางfก

gอง
- ประHกhใiแนวความ2ดและทฤษ-เ4ยว6บอง:การในการ

บjหารงานขององ:การไd
- %เคราะ*การkเ]นการขององ:การสาธารณะไd

,NการเOยนการสอน
การเlยนการสอนใน%ชา\จะเmนการบรรยาย  การnมมนาแลก

เปoยนความ2ดเpนและการqงานrไdsบมอบหมายtวม6นของ]^ตใน
uนเlยน รวมvงการwเสนอผลงานของ]^ต
การ8ดผลการ&กษา

การVดผลการ!กษาจะประกอบdวย
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การqงานrไdsบมอบหมาย



- การxyวนtวมในuนเlยน
การประเzนผลการ!กษาจะประเzนโดยการ{จารณาคะแนนของ
ก|ม (}งก|ม) เmนหZก
 
 
 
 
 
 

RวSอในการ&กษาแVละคWง
คWงX 1 แนะY,ชา

เmนการ{จารณา>งขอบเขตและเ~อหาสาระของ%ชาทฤษ-อง:การ
ความหมายขององ:การ กรอบในการมององ:การ ความแตก�างระหÄาง
อง:การภาคsฐ6บอง:การเอกชน

VตÇประสง:ของการ!กษา  หZงจากการ!กษาÉวÑอ\]^ตจะ
สามารถ

- อ`บายความหมายขององ:การไd
- อ`บายความแตก�างระหÄางอง:การภาคsฐ6บอง:การ

เอกชนไd
- อ`บายกรอบในการ!กษาอง:การไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 1,2
VนÖย  xชาÜ  การบjหารอง:การ บทr 1
VนÖย xชาÜ พฤÜกรรมการบjหารอง:การสาธารณะ บทr1
Graham T. Allison, “ Public and Private Management”
Paul Krugman, “A Country Is Not a Company”
 
คWงX 2 ,8ฒนาการทฤษ0อง3การสาธารณะ

ในÉวÑอ\จะเmนการ!กษา>งQฒนาการของทฤษ-อง:การ
สาธารณะในแ�ละHค เáาหมายตลอดจนเ~อหาสาระของทฤษ-และแนว
ความ2ดเ4ยว6บอง:การแ�ละàวงเวลา

VตÇประสง:ของการ!กษา  หZงจากการ!กษาÉวÑอ\]^ตจะ
สามารถ

- อ`บายแนวความ2ดและทฤษ-อง:การสาธารณะในแ�ละ
Hคไd



- เปlยบเâยบความเหPอนและความแตก�างของทฤษ-
อง:การสาธารณะในแ�ละàวงเวลาไd

- %เคราะ*ÑอäÑอเãยของทฤษ-อง:การแ�ละHคไd
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา sฐประศาสนศาสตç ทฤษ-และแนว2ด ค.ศ. 1887 –
1970 บทr 1
VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 2
Stephen P. Robbins, “The Evaluation of Organization Theory”
Judith R Gordon and associates, Management and Organizational
Behavior, Chapter 2
 
คWงX 3 ม]ษFในอง3การ คน ความ^ม_น`ระหaางคน กbมคน และภาวะ
cY

ÉวÑอ\จะเmนการ{จารณา>งระbบ%เคราะ*ระbบéคคลและระbบ
ก|มในอง:การ โดยจะ!กษา>งการqงานของéคคลในอง:การ ความ
nมQนIระหÄางคน èวแปรr!กษาในเêองของéคคลและก|มในอง:การ
รวม>งภาวะëwíงเmนìจîยïñญในการkเ]นการขององ:การ
 

VตÇประสง:ของการ!กษา  หZงจาก!กษาÉวÑอ\]^ตจะสามารถ
- อ`บายèวแปร�าง ๆ rเ4ยวÑอง6บéคคลและก|มใน

อง:การไd
- อ`บายแนวความ2ดrอ`บายการqงานของéคคลและก|ม

ในอง:การ
- อ`บายแนวความ2ดเ4ยว6บภาวะëwในอง:การไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ  บทr 3,4,5
{ทยา บวรVฒนา sฐประศาสนศาสตç ทฤษ-และแนวการความ2ด ค.ศ.
1887 – 1970 บทr 3 (yวนม@ษAnมQนI)
VนÖย xชาÜ พฤÜกรรมการบjหารอง:การสาธารณะ  บทr 2,3,4,7
A.H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,”
D.M. McGregor, “The Human Side of Enterprise”
Bidhya Borwornwathana, “The Thai Model of Rewards for High Public
Office,”
 
คWงX 4 การเdองในอง3การ

การ!กษาในคôง\จะเmนการ!กษา>งการเöดการเPองในอง:การ



õดrúกจะเöดการเPองในอง:การ %ùการในการสtางûนาจและการใi
ûนาจทางการเPองในอง:การของërเ4ยวÑอง

VตÇประสง:ของการ!กษา  ]^ตจะสามารถ 
- อ`บายZกษณะของการเPองในอง:การไd
- อ`บาย%ùการสGางûนาจและการใiûนาจทางการเPองไd
- %เคราะ*ZกษณะของการเöดการเPองในอง:การไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 6
VนÖย xชาÜ พฤÜกรรมการบjหารอง:การyาธารณะ บทr 8
Henry Mintzberg, “The Power Game and the Player,”
Paul Appleby, “Government is Different,”
Bidhya Borwornwathana, “ The Politics of Becoming a Top Bureaucrat
in the Thai Bureaucracy”
 
คWงX 5 8ฒนธรรมอง3การ

เmนการ!กษา>งความหมายของVฒนธรรม Zกษณะและประเภท
ของVฒนธรรมอง:การแบบ�าง ๆ  การสGางและการsกษาVฒนธรรม
อง:การ

VตÇประสง:ของการ!กษา  หZงจาก!กษาÉวÑอ\]^ตจะสามารถ
- อ`บายความหมายและZกษณะของVฒนธรรมอง:การไd
- %เคราะ*ประเภทของVฒนธรรมอง:การแบบ�าง ๆ ไd

 
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 11
VนÖย xชาÜ พฤÜกรรมการบjหารอง:การสาธารณะ บทr 10
ช]ดา üตต†ทธะ  Vฒนธรรม°ราzด6บการqใ¢เmนประชา`ปไตย บทr
1,2,3
Edgar H. Schein, “Defining Organizational Culture”
Bidhya Borwornwathana , “Governance Reform Outcomes Through
Cultural Lens : Thailand”
 
คWงX 6 โครงสfางอง3การ

เmนการ!กษา>งZกษณะ Eปพรรณnณฐานขององ:การ  หXาrของ
โครงสGางอง:การ zÜ�าง ๆ ในการ{จารณาโครงสGางอง:การ รวม>ง
ความnมQนIระหÄางèวแปร�าง ๆ rเ4ยวÑอง6บโครงสGางอง:การ

VตÇประสง:ของการ!กษา ]^ตจะสามารถ



- อ`บายความïñญของโครงสGางอง:การไdอeางfกgอง
- อ`บายèวแปร�าง ๆ ในการ{จารณาโครงสGางอง:การและ

ความnมQนIระหÄางèวแปรÑางgน
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา  ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 7
VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 7
Stephen P. Robbins. “Dimensions of Organization Structure”
Max Weber, “The Essentials of Bureaucratic Organization”
 
คWงX 7 อง3ประกอบและgปแบบอง3การ

คôง\จะเmนการ!กษา>งyวนประกอบขององ:การÄาประกอบdวย
yวน�าง ๆ อeางไร และyวนประกอบเห£า\xหXาrอะไร§าง  รวม>งการ
ออกแบบอง:การห•อEปแบบขององ:การ อง:การEปแบบ�าง ๆ x
Zกษณะïñญอeางไร

VตÇประสง:ของการ!กษา หZงจาก!กษาÉวÑอ\ ]^ตจะสามารถ
- อ`บายอง:การประกอบขององ:การและหXาrของyวน

ประกอบแ�ละyวนไdfกgอง
- อ`บายEปแบบขององ:การแบบ�าง ๆ ไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ¶อง:การสาธารณะ บทr 13
VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 6,8
Henry Mintzberg, “Five Basic Parts of the Organizations”
Stephen P. Robbins. “Organizational Design Options”
 
 
คWงX 8 ระบบผhตขององ3การ  

ในคôง\จะเmนการ!กษา>งกระบวนการในการkเ]นการของ
อง:การเßอqหXาrในการเปoยนแปลงìจîยwเÑาใ¢เmนผลผKตของ
อง:การ โดยจะ!กษา>งแนวความ2ดขององ:การrอ`บายระบบการ
ผKตขององ:การแบบ�าง ๆ ความnมQนIระหÄางระบบผKตและการ
ออกแบบอง:การ

VตÇประสง:ของการ!กษา  หZงจากการ!กษา]^ตจะสามารถ 
- อ`บายแนวความ2ดเ4ยว6บระบบผKตขององ:การไd
- เปlยบเâยบแนวความ2ดrอ`บายระบบผKตขององ:การไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr



VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 10
James D. Thompson, “Organizations in Action”
Stephen P. Robbins. “Organization Size”
 
คWงX 9 สภาพแวดjอมและkทธศาสต;ขององ3การ

ÉวÑอ\จะ{จารณา>งความnมQนIระหÄางอง:การและสภาพ
แวดOอม }ท`พลของสภาพแวดOอมrx�ออง:การและ}ท`พลของ
อง:การ�อสภาพแวดOอม ZกษณะของสภาพแวดOอม %ùการrอง:การ
ใiในการาîดการสภาพแวดOอม การวางแผนHทธศาสตçขององ:การใน
ฐานะrเmนเคêองPอขององ:การในการîดการ6บสภาพแวดOอม

VตÇประสง:ของการ!กษา  ]^ตจะสามารถ
- อ`บายìจîยสภาพแวดOอมขององ:การไd
- %เคราะ*สภาพแวดOอมขององ:การไdอeางfกgอง
- เสนอแนะ%ùการในการîดการ6บสภาพแวดOอมขององ:การ

ไd
- อ`บายกระบวนการในการวางHทธศาสตçขององ:การไd
- %เคราะ*Hทธศาสตçrอง:การภาคsฐใiไdfกgอง

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 9,15
VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 3,4,5
 
คWงX 10 วงจรl,ตอง3การ

การ!กษาÉวÑอ\จะ{จารณา>งอง:การในฐานrเmนหaวยT%ตíง
จะxวงจรT%ต®งแ�เöดจนกระ©งตายอง:การในแ�ละVยจะxZกษณะr
แตก�าง6น และgองการการบjหารîดการr�าง6นเßอความเหมาะสม
ขององ:การแ�ละVย การ!กษาyวน\™งเmนการ{จารณา>งQฒนาการ
ขององ:การในแ�ละàวงVย

 
 
VตÇประสง:ของการ!กษา  ]^ตจะสามารถ

- อ`บายZกษณะขององ:การในแ�ละVยไd
- อ`บาย%ùการในการบjหารอง:การในแ�ละVยไd

เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 12
{ทยา บวรVฒนา sฐประศาสนศาสตç ทฤษ-และแนวความ2ด ค.ศ. 1970
– 1980 บทr 5



VนÖย xชาÜ พฤÜกรรมการบjหารอง:การสาธารณะ บทr 9
 
คWงX 11 การควบmมและประnทoผลอง3การ

เmนการ!กษา>งระบบการควบ´มการkเ]นการขององ:การและ
การVดประ^ท`ผลอง:การโดยจะกระบวนการในการควบ´ม เทค]คและ
เคêองPอrใiในการควบ´มการkเ]นงานขององ:การ  การVด
ประ^ท`ผลอง:การ แนวความ2ดในการVดผลïเ¨จขององ:การ รวม>ง
ìญหาในการควบ´มการปÆÜงานขององ:การ

VตÇประสง:ของการ!กษา  ]^ตจะสามารถ
- อ`บายØนตอนในการควบ´มการkเ]นการขององ:การไd
- อ`บายEปแบบของการควบ´มและเคêองPอrใiในการ

ควบ´มไd
- อ`บายแนวความ2ดและทฤษ-ในการVดประ^ท`ผลอง:การ

ไd
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 14
VนÖย xชาÜ การบjหารอง:การ บทr 11,12
Stephen P. Robbins, “Organizational Effectiveness.”
Bidhya Borwornwathana, “Importing Governance into the Thai Polity”
 
คWงX 12 อง3การสาธารณะpบระบบนโยบายและกbมระบบนโยบายใน
^งคม

จะเmนการ!กษาอง:การสาธารณะในฐานะrqงานในระบบ
นโยบายห•อการkเ]นการขององ:การใน°มชนนโยบายrgองการการ
qงานtวม6บอง:การ±น ๆ  อง:การ6บวงจรนโยบาย
VตÇประสง:ของการ!กษา ]^ตจะสามารถ

- อ`บายZกษณะของเค•อ²ายอง:การสาธารณะในระบบ
นโยบายไd

- อ`บายการปÆÜงานtวม6นขององ:การสาธารณะ�าง ๆ ไd
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา ทฤษ-อง:การสาธารณะ บทr 16,17 , VนÖย xชาÜ การ
บjหารอง:การ บทr 9
Michael T. Hannan and John Freeman, “The Population Ecology of
Organizations,”
Bidhya Borwornwathana, “Bureaucrats, Politicians, and the Transfer of
Administrative Reform into Thailand”



คWงX 13 การปqgประบบราชการและอง3การสาธารณะในอนาคต
เmนการ!กษา>งการปEประบบราชการ อง:การภาคsฐ และ

³ศทางขององ:การสาธารณะในอนาคต การปsบèวขององ:การภาคsฐ
ในdาน�าง ๆ
VตÇประสง:ของการ!กษา ]^ตจะสามารถ

- อ`บายแนวทางในการปEประบบราชการและอง:การภาค
sฐไd

- %เคราะ*³ศทางขององ:การในอนาคตไd
เอกสารZานประกอบ
{ทยา บวรVฒนา การปEประบบราชการเปlยบเâยบ
Bidhya Borwornwathana. “Transforming Bureaucracies for the 21st

Century : The New Democratic Governance Paradigm.”
คWงX 14 - 16 สrป ทบทวน การYเสนอรายงานของsnต

~ 7 ~


