
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ :    Master of Public Administration 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ช่ือย่อ :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Master of Public Administration 
    ช่ือย่อ :  M.P.A. (Public Administration) 
 
3. วิชาเอก   ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.2 หลักสูตรแผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.2  ประเภทหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 5.4  การรับเข้าศึกษา  
   รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
ทางวิชาการได้ 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
  ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี  23 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

       ครั้งท่ี 5/2565  วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ (ครั้งท่ี 2) เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

       เมื่อวันท่ี  4  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
  -   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

  ครั้งท่ี 8/2565 วันท่ี 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2568 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม 
2. นักปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ 
4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการสังคม 
5. เจ้าหน้าท่ีในระบบกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1.1  ปรัชญา 
   มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานภาครัฐท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
 1.2 วัตถุประสงค ์
  1.2.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้าน การ
บริหารจัดการในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ    
  1.2.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรูด้้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ความสามารถเชิงวิชาการ
และทักษะวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมท้ังบูรณาการความรู้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล เพื่อการพัฒนาองค์การท่ีด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณะ 
  1.2.3  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเ ป็นระบบเพื่อ
การด าเนินการทางการบริหารจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนน าทักษะทางการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ 
  1.2.4  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีภาวะผู้น า ในทาง
วิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
      1.2.5 เพื่อผลิต มหาบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง                   
รัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน  8 -  9 สัปดาห์ และ ให้
ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 



 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และนอกเวลาราชการส าหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ   ท่ี
เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  

   
 2.3  ระบบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาแบบช้ันเรียนโดยจัดการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 ( ภาคผนวก ง)  
 

 2.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  ( ภาคผนวก ง) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร  
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง                  พ.ศ. 
2566) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
            โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็น  2 แผน คือ 
    - แผน ก แบบ ก2 
              - แผน ข  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



 

 1)  แผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
  1.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1.1) รายวิชาบังคับ    ให้เรียน 24    หน่วยกิต 
   1.1.2) รายวิชาบังคับ (ไม่นับ นก.)  ให้เรียน  1      หน่วยกิต 
   1.1.3) รายวิชาเลือก   ให้เรียน  -    หน่วยกิต 
  1.2) รายวิชาวิทยานิพนธ์   ให้เรียน 12    หน่วยกิต 
              1.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   1.3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให้เรียน 3  หน่วยกิต  
  1.3.2)  รายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ ** ให้เรียน 3 หน่วยกิต 

 2)  แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
  2.1) รายวิชาเฉพาะด้าน 
   2.1.1) รายวิชาบังคับ    ให้เรียน 24 หน่วยกิต 
   2.1.2) รายวิชาบังคับ (ไม่นับ นก.)  ให้เรียน   1   หน่วยกิต 
   2.1.3) รายวิชาเลือก      ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
  2.2) รายวิชาการค้นคว้าอิสระ           ให้เรียน  6 หน่วยกิต 
             2.3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   2.3.1) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* ให้เรียน 3  หน่วยกิต  
  2.3.2)  รายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ** ให้เรียน 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 

หมวด/รายวิชา แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1. รายวิชาเฉพาะด้าน 
   1.1 รายวิชาบังคับ 
   1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับ นก.) 
   1.3 รายวิชาเลือก 

24 
24 
1 
- 

30 
24 
1 
6 

2. รายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 - 
3. รายวิชาการค้นคว้าอิสระ - 6 
4. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
    4.1 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
    4.2 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการ
ท างานในภาครัฐ 

6 
3* 
 

3** 

6 
3* 
 

3** 
รวมหน่วยกิต 36 36 

 



 

    *  รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ท่ีไม่มีผลคะแนน
การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-
GET อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด หรือไม่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย (ARU Test)  

  กรณีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P 

 ** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ท่ีไม่ จบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จะต้อง
เรียนรายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ โดยมีผลการประเมินเป็น P 
 
 

3.1.3  ความหมายของระบบรหัสวิชา 
   รายวิชาตามหลักสูตร ก าหนดด้วยรหัสวิชาโดยใช้ระบบตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 1         1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาและหมู่วิชา ช้ันปีท่ีเปิดสอน ลักษณะเนื้อหา ล าดับก่อนหลังของวิชา 

    

  ส าหรับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้  
 เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง     หมวดและหมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งก าหนดเป็น 255 
 เลขรหัสตัวที่ส่ี  หมายถึง   ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า   หมายถึง    ลักษณะเนื้อหาสาระของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
    เลข 1  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
    เลข 2  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
    เลข 3  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    เลข 4  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
    เลข 5  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 
    เลข 6  หมายถึง    กลุ่มองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 เลขรหัสตัวที่หกถึงเจ็ด เป็นล าดับก่อนหลังของรายวิชาตามลักษณะเนื้อหาข้างต้น 
 
   3.1.4  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                    
(หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2566) มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
   แผน ก แบบ ก 2  
  1)  รายวิชาเฉพาะด้าน  

1.1) รายวิชาบังคับ                      24  หน่วยกิต 
  ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  ให้เรียน 8 รายวิชา จ านวน 24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   



 

2555102 องค์การและการจัดการเชิงกลุยทธ์  3(3-0-6) 
  Organization and Strategic Management  
2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6) 
  Public Policy and Policy Analysis 
2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่     3(3-0-6) 
  Modern Human Resources Management  
2555303  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
  Leadership and Change Management   
2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6)  
  Public Administration Theory  
2555411     กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
       Law of Public Management 
2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ    3(3-0-6)  
   Fiscal and Budget Management 
2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Social Sciences 
 1.2) รายวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)                      1 หน่วยกิต 
1006801 สัมมนาทางการวิจัย        1(0-2-1) 
  Research Seminar 
 

2) รายวิชาวิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
1006902 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 

3)  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)           6 หน่วยกิต 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา *                3(3-0-6)  
 English for Graduate Study 
2555409 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ**   3(3-0-6) 

 Scope of study and skills for working in the Public sector 
 

 แผน ข   
  1)  รายวิชาเฉพาะด้าน  

1.1) รายวิชาบังคับ                      24  หน่วยกิต 
ส าหรับแผน  ข ให้เรียน 8 รายวิชา จ านวน 24 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้   



 

2555102 องค์การและการจัดการเชิงกลุยทธ์  3(3-0-6) 
  Organization and Strategic Management  
2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6) 
  Public Policy and Policy Analysis 
2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่     3(3-0-6) 
  Modern Human Resources Management  
2555303  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
  Leadership and Change Management   
2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6)  
  Public Administration Theory  
2555411     กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
       Law of Public Management 
2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ    3(3-0-6)  
   Fiscal and Budget Management 
 
2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Social Sciences 
   Financial And Fiscal Management 
  1.2) รายวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)                     1  หน่วยกิต 
1006801 สัมมนาทางการวิจัย        1(0-2-1) 
  Research Seminar 
  1.3 รายวิชาเลือก            6  หน่วยกิต 
       ส าหรับแผน ข ให้เรียนไม่ต่ ากว่า  6  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้  
2555102 การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  Project Management 
2555104 ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ     3(3-0-6) 
 Good Governance and Public Administration 
2555105 การจัดการความเส่ียงและการบริหารภัยพิบัติ    3(3-0-6) 
 Risk Management and Disaster Administration 
2555202  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(2-2-5) 
  Royal Wisdom for Sustainable Development 
2555304  นวัตกรรมทางการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Innovation in Management of Local Organizations 



 

2555405 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
  Comparative Local Government 
2555407    การจัดการสารสนเทศส าหรับนักบริหารภาครัฐ   3(3-0-6) 
    Information System Management for Executives  
  in Public Sector 
3656801 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย       3(2-2-5) 
  Seminar on Contemporary Issues 
 

2)   รายวิชาการค้นคว้าอิสระ    
1006901 การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 

3)  รายวิชาเสริม  (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)         6  หน่วยกิต 
1555101     ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา*               3(3-0-6)  
                 English for Graduate Study 
2555409   ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ**                3(3-0-6) 

 Scope of study and skills for working in the public sector 
 

  3.1.5  แผนการศึกษา 

     3.1.5.1 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 3 3 0 6 

รายวิชาเสริม 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

2555409 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานใน
ภาครัฐ** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555101 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 

บังคับ 2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

บังคับ 2555411 กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 

  รวม  9  8  2 17 
 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 



 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 

บังคับ 2555303 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 0 0 6 

บังคับ 2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ 3 3 0 6 

บังคับ 2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3 2 2 5 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1(เสนอหัวข้อ) 3 0 3 6 

  รวม 15 8 5 29 

 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เสนอเค้าโครง) 3 0 3 6 

  รวม 6 3     3 12 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

หมวดวิชา/กลุ่ม
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ  
(ไม่นับ นก.) 

 1006801 สัมมนาทางการวิจัย 1 0 2 1 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบปากเปล่า) 6 0     6 12 

  รวม 6 0     6 12 
    

   *  รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด  หรือไม่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย (ARU Test)  

  กรณีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P 
    ** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ท่ีไม่ จบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จะต้อง
เรียนรายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ โดยมีผลการประเมินเป็น P 
 
 



 

 
 

   3.1.5.2 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 (ภาคพิเศษ)  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
 (ไม่นับ นก.) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 3 3 0 6 

เสริม 
 (ไม่นับ นก.) 

2555409 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างาน            
ในภาครัฐ** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555101 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 

บังคับ 2555411 กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 

  รวม  6  6  0 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ 3 3 0 6 

บังคับ 2555303 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 

บังคับ 2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 

บังคับ 2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3 2 2 5 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 1 (เสนอหัวข้อ) 3 0 3 6 

  รวม 9 5 2 17 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 2 (เสนอเค้าโครง) 3 0      3  6 

  รวม 6 3 3 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  



 

หมวดวิชา/กลุ่ม
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ  
(ไม่นับ นก.) 

1006801 สัมมนาทางการวิจัย 1 0 2 1 

วิทยานิพนธ์ 1006902 วิทยานิพนธ์ 3 (สอบปากเปล่า) 6 0     6 12 

  รวม 6 0     6 12 

   
  *  รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด  หรือไม่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย (ARU Test)  

  กรณีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P 

 ** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ท่ีไม่ จบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จะต้อง
เรียนรายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ โดยมีผลการประเมินเป็น P 
 
              3.1.5.3 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ข (ภาคปกติ)  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

รายวิชาเสริม 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 3 3 0 6 

รายวิชาเสริม 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

2555409 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานใน
ภาครัฐ** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555102 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 

บังคับ 2555411 กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 

บังคับ 2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

  รวม   9  8 2 17 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา/ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย



 

กลุ่มวิชา ตนเอง 

บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 

บังคับ 2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ 3 3 0 6 

บังคับ 2555303 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 

บังคับ 2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 

  รวม 12 12 0 24 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3 2 2 5 

เลือก 255xxxx วิชาเลือก 1 3 x x x 

เลือก 255xxxx วิชาเลือก 2  3 x x x 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 1 (หัวข้อและเค้าโครง) 3 0 3 6 

  รวม 12 x x x 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา/กลุ่ม
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ  
(ไม่นับ นก.) 

1006801 สัมมนาทางการวิจัย 1 0 2 1 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 2 (สอบปากเปล่า) 3 0 3 6 

  รวม 3 0     3 6 
               

  *  รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด  หรือไม่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย (ARU Test)  

  กรณีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P 

  ** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ท่ีไม่จบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จะต้อง
เรียนรายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ โดยมีผลการประเมินเป็น P 
 

   3.1.5.4 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผน ข (ภาคพิเศษ)  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 



 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
 (ไม่นับ นก.) 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา* 3 3 0 6 

เสริม 
 (ไม่นับ นก.) 

2555409 ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานใน
ภาครัฐ** 

3 3 0 6 

บังคับ 2555102 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 

บังคับ 2555411 กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ 3 3 0 6 

  รวม  6  6  0 12 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555303 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 3 0 6 

บังคับ 2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่ 3 3 0 6 

บังคับ 2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 0 6 

  รวม 9 9 0 18 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3 2 2 5 

บังคับ 2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 3 3 0 6 

เลือก 255xxxx วิชาเลือก 1  3 x x x 

  รวม 9 x x x 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ 3 3 0 6 

เลือก 255xxxx วิชาเลือก 2  3 x x x 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 1 (หัวข้อและเค้าโครง) 3 0 3 6 

  รวม 9 x x x 



 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา/กลุ่ม
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ  
(ไม่นับ นก.) 

1006801 สัมมนาทางการวิจัย 1 0 2 1 

การค้นคว้าอิสระ 1006901 การค้นคว้าอิสระ 2 (สอบปากเปล่า)  3 0     3 6 

  รวม 3 0    3 6 

 
 *  รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ ของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด  หรือไม่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย (ARU Test)  

  กรณีผลการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P 

  ** นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ท่ีไม่ จบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จะต้อง
เรียนรายวิชาขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ โดยมีผลการประเมินเป็น P 
 
 

3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 
   

1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา    
  

2555102   องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
      Organization and Strategic Management  
    แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การยุคใหม่  การออกแบบองค์การ  หลักการและ
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้ัง
ภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ การประเมินผลและการติดตาม  โดยใช้กรณีศึกษาการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 Concept and organization theory, modern organization development, 
organization design, principle and components of strategic management, strategic 
management process, internal and external environmental analysis, strategic planning, 
evaluation and monitoring, using case study on strategic management in public and private 
sector 
 



 

2555201 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย    3(3-0-6)
 Public Policy and Policy Analysis  
  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ                      ซึ่ง
ประกอบด้วยการก าหนดประเด็นนโยบาย การพัฒนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมิน
นโยบาย แนวคิดตัวแบบ และเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและผลกระทบของนโยบายต่อสังคม  
 Concept and theory on public policy; public policy process, comprising policy 
formulation, policy implementation, and policy monitoring and evaluation; model concept, 
public policy analysis techniques as well as applying information technology in public policy 
analysis, and effect of policy on society 
 
 
2555302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่     3(3-0-6) 
  Modern Human Resources Management  
  แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมกาบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน โดยใช้กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านจริยธรรม คุณธรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ  
 Concept and theory on human resources management, process of modern 
human resources management, strategic human resources management, innovative human 
resources management to increase sustainable competitiveness, using case study on ethics 
and morals used in human resources management to gain success 
 
2555303  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
    Leadership and Change Management   
    แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการเป็นผู้น าท่ีดี  การจัดการ                         
การเปล่ียนแปลง ปัจจัยแห่งความส าเร็จการจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการการเปล่ียนแปลงตามบริบท
สังคม กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้แนวคิดภาวะผู้น าในการจัดการเปล่ียนแปลงท่ีมั่นคงและยั่งยืน  
 Concept and theory on developing leadership for being good leader, change 
management, factors of success in change management, change management in accordance 
with social context, case study and an implementation of leadership concept for stable and 
sustainable change management 
 



 

2555410 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  Public Administration Theory  
     พัฒนาทางทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปรัชญาการเมือง 
ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมกับการบริหารภาครัฐ ภายใต้รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล  แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ การกระจาย
อ านาจในการบริหารงานภาครัฐ  การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 Public administration theory development and new public management, 
political philosophy; knowledge on local, national and international politics, economics, and 
society; economical, social and cultural dimensions and public administration under digital 
government; bureaucratic reform concept; decentralization in public administration; public 
service for excellence; systemization of good governance 
 
2555411   กฎหมายส าหรับการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
     Law of Public Management 
    ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐ 
กลไกและกระบวนการจัดการภาครัฐ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ ธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
ข้อบังคับและบทลงโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐ  
 Philosophy, concept, theory, and major principle of the law regarding public 
management; mechanism and process in public management; law on public service; good 
governance and ethics; rules and punishment in public management 
 
2555502 การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ    3(3-0-6) 
   Fiscal and Budget Management 
  แนวคิดการบริหารการเงินการคลัง  โครงสร้างระบบการเงินการคลัง นโยบายการคลัง การ
บริหารรายได้  ระบบภาษีอากรเบ้ืองต้น การบริหารรายจ่ายภาครัฐ หนี้สาธารณะ แนวคิดและระบบ
งบประมาณ วิธีการงบประมาณ กระบวนการจัดท างบประมาณ เทคนิคการบริหารงบประมาณประเมินผล
ตามงานตามยุทธศาสตร์   
 Fiscal management concept, fiscal structure, public finance policy, revenue 
administration, basic tax system, government expenditure administration, public debt, 
concept and budgeting system, budgetary procedures, budgeting process, budgeting 
administration techniques, performance-based and strategic-based assessments 



 

 
 
 
 
2555602 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Social Sciences 
     แนวคิด หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ            การ
วิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย เพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ด าเนินงานวิจัย การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเ ก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ โดยใช้กรณีศึกษาการเขียนรายงานผลการวิจัยการเผยแพร่และจรรยาบรรณ
วิจัย     
 Concept, principle, and research methodology in social sciences, including 
quantitative and qualitative research methodology, research problem analysis to determine 
research topic, review of literature, conducting research, determination of population and 
sample group, developing research instrument, data collection and statistical analysis, case 
study, research report, publication, and research code of conduct 
 
    2)  รายวิชาบังคับสาขา   (ไม่นับหน่วยกิต)  1  หน่วยกิต 
 

1006801 สัมมนาทางการวิจัย       1(0-2-1) 
  Research Seminar 
               การติดตาม รายงานความก้าวหน้า และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการค้นคว้าอิสระหรือ การท า
วิทยานิพนธ์  
 Monitoring, progress reporting, and knowledge sharing in independent or thesis 
 

3) รายวิชาเลือก     
 
2555102 การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  Project Management  
  แนวคิดของการบริหารโครงการ วงจรและกระบวนการบริหารโครงการ การศึกษา                  
ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ  การจัดรูปแบบหน่วยงานโครงการ  
การอ านวยการโครงการ การติดตามควบคุมประเมินผลโครงการ สมรรถนะผู้บริหารโครงการ  กรณีศึกษาด้าน
การบริหารโครงการภาครัฐและเอกชนให้ประสบความส าเร็จ 



 

 
 
 Concept on project management, cycle and process in project management, 
study on project feasibility, working on project, project planning, sector organization project, 
project directing, project monitoring, control and evaluation, project manager competency, 
case study on successful project management in public and private sector 
 
2555104 ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ    3(2-2-5) 
  Good Governance and Public Administration 
  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของหลักธรรมาภิบาล การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับ               
การบริหารงานภาครั ฐ การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผู้น าและประชาชน ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิด              
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล และกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล                      
ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษากรณีตัว อย่างท่ีได้รับรางวัลธรรมาภิ
บาล รวมท้ังการศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐท่ีได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 
 Concept, theory, and good governance principle development, good governance 
implementation in public administration, good governance culture of leader and citizen, 
factors contributing to good governance in public administration, indicators of good 
governance, activities promoting good governance, volunteer spirit and social responsibility 
in public administration, case study on award granted good governance as well as study tour 
in public sector being granted good governance award 
 
2555105 การจัดการความเสี่ยงและการบริหารภัยพิบัติ    3(3-0-6) 
 Risk Management and Disaster Administration 
 แนวคิดและทฤษฎีความเส่ียง การจัดการความเส่ียง กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง การศึกษา
ถึงสาเหตุและผลกระทบของภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมรับมือ การ
ป้องกันเยียวยา และแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ  ท่ีเกิดขึ้น 
 Concept and theory on risk management, risk management strategy, study on 
cause and impact of disastrous crisis, planning, disastrous countermeasure, protection, 
healing, and handling disastrous situation 
 
 
2555202  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(2-2-5) 
  Royal Wisdom for Sustainable Development 



 

  แนวคิดและหลักการของศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือพระ
บรมราโชบาย หลักวิธีการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร องค์การ ท้องถิ่น และสังคมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 Concept and principle of the royal wisdom from the royally initiated projects or 
royal policy, the royal initiated development principles: understand, achieve, and develop 
based on the sufficiency economy philosophy, implementation of the royal wisdom to 
sustainably develop personnel, organization, local area, and society 
 
2555304  นวัตกรรมทางการบริหารองค์กรส่วนท้องถ่ิน   3(3-0-6) 
  Innovation in Management of Local Organizations 
  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม นวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐ การสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานวัตกรรมทางการจัดการ
ภาครัฐท่ีประสบความส าเร็จ 
 Definition and concept of innovation, innovation in public management, 
creativity and innovative application in local organization management, case study on 
successful employment of innovation in public management 
 
2555405 การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
  Comparative Local Government 
            แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ประวัติการปกครองท้องถิ่นไทย  รูปแบบและการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แนวโน้มปัญหาของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย โดย
เปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ผ่าน
การศึกษาด้วยกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบได้ 
 
 
 
 Concept and theory on local government, history of Thai local government, 
forms and local organization administration, trends of problem in local government in 
Thailand, comparing between similar or different forms of local government in different 
countries studying through case studies 
 
2555407  การจัดการสารสนเทศส าหรับนักบริหารภาครัฐ   3(3-0-6) 



 

    Managing Information System for Executives in Public Sector  
  การจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบของงานในองค์การ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการในการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถไปสู่องค์กรสมรถนะสูง 
 Information system management; working system analysis of organization; 
systematic integration of information technology in planning operation, monitoring and 
control, and evaluation to enhance a high competency organization 
 
3656801 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย       3(2-2-5) 
  Seminar on Contemporary Issues 
  การศึกษาค้นคว้าในการก าหนดประเด็นแนวโน้มทางสังคมตามความสนใจ การศึกษาประเด็น
ร่วมสมัย การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น สรุป
ประเด็นท่ีส าคัญในการก าหนดแนวทางและประยุกต์ข้อสรุปท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารและการพัฒนา 
 A study to determine a social trend issue of interest, a study on contemporary 
issue, data collection, analysis and synthesis, presentation, discussion, exchange of opinions, 
making a conclusion to be a guideline and applying it in administration and development 

4) รายวิชาเสริม   (ไม่นับหน่วยกิต)    6 หน่วยกิต 
1555101    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   English for Graduate Study  
   พัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ (Academic 
English)  เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ การฝึกเขียน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และการพูดน าเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ   
 
 Improvement of four skills in academic English, namely, listening, speaking, 
reading, and writing, emphasis on reading and finding main ideas of abstracts and research 
articles, practicing writing English research abstract, and oral presentation on research articles 
in English 
 
2555409    ขอบเขตการศึกษาและทักษะการท างานในภาครัฐ   3(3-0-6) 
 Scope of study and skills for working in the Public sector 



 

  ศึกษาขอบเขตและกลุ่มองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะ สถานการณ์ และแนวทางในการ
ท างานภาครัฐ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้เข้าใจปรากฏการณ์และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาศึกษา
ค้นคว้าทางรัฐประศาสนศาสตร์    
 Scope and body of knowledge in public administration, characteristics, situation, 
and working guideline in public sector as a preparation to understand the phenomena and 
important issues in studying public administration 
 

5) รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

1006901  การค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 
    Independent Study 
   การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจในกลุ่มวิชาท่ี เลือกศึกษา โดยเน้นกระบวนการวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 Study on the field of interest, focusing upon research procedure to achieve body 
of knowledge and solve the problems found in public and private sectors 

1006902    วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
   Thesis 
    การ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาท่ีเลือกศึกษา                   
โดยเน้นตรวจสอบความรู้หรือค้นหาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนางานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 Conducting research as a thesis on the topic relevant to the field of interest, 
focusing upon knowledge verification or researching body of knowledge necessary in 
developing operations in public and private sectors 
 


