1. ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูต รมีความมุ่งมั่น ในการผลิต นัก บริห ารและนักวิช าการระดับสูงยุคใหม่ ในสาขาวิช านโยบาย
สาธารณะและการจัดการ ผู้ซึ่งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีขีดความสามารถในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะ และการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่และการบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ในสาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการ ซึ่งเป็นแบบ สหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ ก่อให้เกิดการพัฒนา สามารถอานวยประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กรในทุกระดับสังคมของประเทศ
คณาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตรให้ความสาคัญต่อการทาประโยชน์ต่อสังคม (Contributions to
society) โดยการเป็นผู้นา และ/หรือการมีส่วนร่วมในการเสวนา (Dialogue) การอภิปราย การวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในวาระ บริบท และช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้
- ดุษฎีบั ณฑิต วิช านโยบายสาธารณะและการจัดการ ซึ่งสามารถกาหนดนโยบายเชิงยุ ทธศาสตร์
(Strategic Policy Makers) ตอบสนองต่ออุปสงค์ของกาลังคนในองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาค
องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ
3. ระบบจัดการศึกษา
3.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่า ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
4. การดาเนินการหลักสูตร
4.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – มกราคม
ภาคปลาย เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกของหลักสูตรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ.2559 หรื อมาตรฐานอื่ น ตามประกาศคณะกรรมการอุ ด มศึ กษา เรื่ อ ง
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
หรือผ่านข้อบังคับในการสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษา พ.ศ.2560 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ)

5. การสอบคัดเลือก
ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
7. หลักสูตรและโครงสร้าง
รายวิชาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (วิชาพื้นฐาน)
12 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
8. ค่าเล่าเรียน
ชาระแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท (3 ปีครึ่ง) รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
(ไม่รวมค่าเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)
9. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
3. สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 2 ฉบับ
4. ใบแสดงผลการศึกษาปริญญาโท
5. สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) 2 ฉบับ
6. เอกสารหลักฐานการสอบ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ อื่นๆ ที่ใช้ทดแทน
10. จานวนนักศึกษาที่รับ
- ปีละประมาณ 20 คน
11. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 2,000 บาท
12. การจัดการเรียน การสอน
การจัดการเรียน - การสอน นอกเวลาราชการ
หรือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
13. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ขันธไชย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
5. อาจารย์พันเอก ดร.บุญเอื้อ บุญฤทธิ์

6. อาจารย์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
7. อาจารย์ ดร.วรรณนภา วามานนท์
8. อาจารย์ ดร.อิทธิกร ขาเดช
9. อาจารย์ ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์
14. อาจารย์พิเศษ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒเิ มธี
2. ศาสตราจารย์พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สินเธาว์
7. อาจารย์พลเอก ดร.ดรัน ยุทธวงศ์สุข
8. อาจารย์ ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์
9. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย รักการ
10. อาจารย์พลเอก ดร.อุทัย ชินวัตร
11. อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง
โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 6
02-320-2777 ต่อ 1121, 1129, 1152
www.kbu.ac.th
Email : phd_publicpolicy@hotmail.com
ติดต่อเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา 089-129-2929
อาจารย์ ดร.วรรณนภา วามานนท์ 089-203-0020
อาจารย์พันเอก ดร.บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 081-639-5118
อาจารย์ ดร.อิทธิกร ขาเดช 081-421-1950
อาจารย์ ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ 091-096-9444
อาจารย์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์ 089-488-6688

