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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25551481104077 
ภาษาไทย  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ    Master of Public Administration Program in Public Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

ช่ือย่อ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Public Administration (Public Administration) 

ช่ือย่อ M.P.A. (Public Administration)  
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

        36 หน่วยกิต 
 

4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา 
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ดังน้ี 
4.1  ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ เช่น ปลดัอําเภอ นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานคุมประพฤติ  
เจ้าพนักงานปกครอง บุคลากร เป็นต้น 
4.2  พนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย                  
และแผน  นักพัฒนาชุมชน นักบริหารงานบุคคล นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  นักการเมือง และผู้บริหารในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ 
4.4  อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

4.5  ข้าราชการทหาร ตํารวจ 
 

5.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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6.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
6.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ       
การบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ปรัชญาทางการเมือง 
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน       
การบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้ง
เน้นแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารงานภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งผู้บริหารภาครัฐจําต้องมีความรู้ ปัญญา และทักษะในการพัฒนา และ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่น ระดับอาเซียน และในระดับโลก  

6.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม  
   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต้องปรับตัวให้สอดรับกับ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ส่งผลให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน           
การบริหารงานภาครัฐทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ได้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมสํานึกในความเป็นไทย      
มีวิสัยทัศน์ มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น สร้างความสมดุลระหว่าง 6 ทุน ได้แก่ 1) ทุนธรรมชาติ 2) ทุนกายภาพ     
3) ทุนสังคม 4) ทุนมนุษย์ 5) ทุนการเงิน และ 6) ทุนวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

               ผลิตมหาบัณฑิต ตามปรัชญาการบริหาร การบริการสาธารณะ ให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น มีจิตอาสา
รับใช้มวลชน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 

1.2 ความสําคัญ 
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งด้าน
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารประเทศ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ การสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงปรัชญาทางการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้ความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารและให้บริการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ท้องถ่ิน เน้นความรู้สากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้มีความรู้ 
ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานท้องถ่ิน นโยบาย
สาธารณะ และการให้บริการของรัฐในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม  

1.3 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังน้ี 

  1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 

  1.3.2  มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถใน   
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมท้ังสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

  1.3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนําทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัต และมีความสลับซับซ้อนอันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์  

1.3.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นําในทางวิชาการและสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

  1.3.5  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เคร่ืองมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยอย่างถูกต้อง รวมท้ัง
สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่  เดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2   ต้ังแต่  เดือนมกราคม  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน          ต้ังแต่  เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกรกฎาคม 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
    ภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์      

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

      2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 ปัญหาการปรับตัวและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 2.3.3 ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย 

       2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียนและการทําวิทยานิพนธ์              
รวมท้ังจัดอบรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เน้ือหา และการ              
จัดทํารายงาน 

2.4.2 จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
           2.4.3 การเรียนการสอนในหมวดวิชาสัมพันธ์ รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2.5 ระบบการศึกษา 
  ใช้ระบบในช้ันเรียน  

      2.6 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังน้ี 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข  
ก. หมวดวิชาสัมพันธ์                 3 3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   21 27 หน่วยกิต
    -วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า   12 12 หน่วยกิต
    -วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9 15 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์                  12 6 หน่วยกิต
ง.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                        ไม่นับรวมหน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

        1) ความหมายของเลขประจําวิชา   
            เลขประจําวิชาในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 

ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
 ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ 215 
 ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  คือ 700 
 ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 

                            เลข  5  หมายถึง  ช้ันปีที่ 1  (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรี)  
                            เลข  6  หมายถึง ช้ันปีที่ 2  (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรี)  

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
    เลข   0     หมายถึง  หมวดวชาเสริมพ้ืนฐาน 
 เลข  1  หมายถึง   กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 

เลข  2  หมายถึง  กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
เลข  3  หมายถึง   กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เลข  4  หมายถึง   กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เลข  5  หมายถึง   กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 
เลข  6  หมายถึง  กลุ่มองค์ความรู้ด้านสัมมนา 
เลข  7  หมายถึง   กลุ่มองค์ความรู้ด้านสถิติ/วิจัย 
เลข  9  หมายถึง  กลุ่มองค์ความรู้ด้านวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
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            หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี  

        ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรียนทั้ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข      3 หน่วยกิต 
                          215572  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์            3 (2-2-5) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
          - วิชาบังคับ ให้เรียนทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  12 หน่วยกิต   ตามรายวิชาต่อไปน้ี 

         215511   องค์การและการจัดการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
 215521   นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6) 
 215541   หลักรัฐประศาสนศาสตร์    3 (3-0-6) 
    215542   ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย    3 (3-0-6) 
    - วิชาเลือก  ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หรือกลุ่มวิชา

นโยบายสาธารณะ และเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่าน้ัน นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ให้เลือก     
9 หน่วยกิต และนักศึกษา แผน ข ให้เลือก 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน 

        215512    การบริหารงานท้องถิ่นไทย 3 (3-0-6) 
 215513    การจัดการความรู้เพ่ือการบริหารงานท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215527    การบริหารโครงการในท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
 215571    สถติิเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3 (2-2-5) 
 215614    การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3 (3-0-6) 
 215615    นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรท้องถิ่น3 (3-0-6) 
 215624    ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215631    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 215633    ภาวะผู้นําและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215635    กฎหมายสําหรับผู้นําท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215651    การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215653    เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 215661    สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น 3 (2-2-5)      
 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ  
         215522    การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 3 (3-0-6) 
 215526    การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 
  215528    ธรรมาภิบาลในการบริหารนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6) 
 215571    สถติิเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3 (2-2-5) 
 215614    การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 3 (3-0-6) 
 215616    การจัดการในภาวะวิกฤติ 3 (3-0-6) 
 215623    การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6) 
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 215625    การพัฒนานโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6) 
 215632    การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
 215634    การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
 215636    การจัดการความขัดแย้ง 3 (3-0-6) 
 215652    การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ 3 (3-0-6) 
     215662    สัมมนานโยบายสาธารณะ 3 (2-2-5) 

 ค. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ แผน ก แบบ ก2  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
และแผน ข ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 215691   วิทยานิพนธ์                                                12 หน่วยกิต 
 215692   ภาคนิพนธ์                                                   6 หน่วยกิต 
 

ง. หมวดวิชาเสริม 
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานจนกว่าจะผ่านโดยไม่นับหน่วยกิต   
 700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) 
 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   
 ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
215572    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 

        (Public Administration Research Methodology) 
           หลักการและกระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบ  

การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล   
การเขียนรายงานการวิจัย ปฏิบัติการวางแผนการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
215511 องค์การและการจัดการสมัยใหม่       3(3-0-6) 
    (Organizations and Modern Management) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   ทฤษฎีองค์การ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ การเมืองในองค์การ ภาวะผู้นํา  ความขัดแย้งในองค์การ 
การวิเคราะห์ออกแบบ การพัฒนาองค์การ และนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่  เช่น การจ้างเหมาบริการงาน
สาธารณะ การใช้ข้อมูลสารสนเทศตัดสินใจทางการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้ง            
การพัฒนาการจัดการภาครัฐและเอกชนในอนาคต 
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215521    นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
(Public Policy and Strategic Management)    

          กระบวนการนโยบายสาธารณะ และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผน
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรม      
ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอํานาจต่าง ๆ  
 
215541    หลักรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 

(Principle of Public Administration)  
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่สําคัญและแนวทางการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ

ประกอบด้วยภาพรวมของพัฒนาการทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวโน้ม     
การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ การจัดบริการสาธารณะ การจัดการวิสาหกิจชุมชน การตลาดสําหรับ           
รัฐประศาสนศาสตร์ รวมท้ังการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
215542 ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย     3(3-0-6) 

(Thai Social, Economic and Political Systems) 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมือง ปรัชญาทางการเมือง ปัจจัย

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมืองของไทย โดยการวิเคราะห์และบูรณาการ
ข้อมูลในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารภาครัฐ และนโยบายรัฐ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาประเทศไทย 

 
                    - วิชาเลือก 

กลุ่มวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
215512    การบริหารงานท้องถ่ินไทย      3(3-0-6) 
  (Thai Local Administration) 
  ทฤษฎีด้านการบริหารงานท้องถิ่นไทย โครงสร้าง อํานาจหน้าที่และรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับสภาพ
ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในอนาคต โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ รวมท้ังการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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215513  การจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  (Knowledge Management for Local Administration) 
  การจัดการความรู้ องค์ประกอบของตัวแบบความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือนําไป   
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถนําความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา และการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
 
215527 การบริหารโครงการในท้องถ่ินเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
  (Strategies of Local Project Administration)  

 การวางแผนการบริหารโครงการในท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความสําเร็จ
และล้มเหลวของโครงการ  ทางเลือกในการกําหนดแผนและโครงการ  องค์ประกอบของการจัดทําแผนและ
ประเมินโครงการ รวมถึงเทคนิคการสํารวจ การวิเคราะห์และประเมิน การควบคุมและแก้ไขปัญหา การนําโครงการ
ไปปฏิบัติและการประเมินผลโครงการในท้องถิ่น 
 
215571 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์     3(2-2-5) 
  (Statistics for Social Science Research) 
  ธรรมชาติของสถิติ ตัวแปร ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง 
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 
 
215614 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ   3(3-0-6) 
  (Information Systems Management for Public Administration) 

 การจัดการระบบสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์ในการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร จริยธรรมในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ รวมท้ังผลกระทบของสารสนเทศต่อการบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น 

 
215615 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรท้องถ่ิน   3(3-0-6) 
  (Innovation and Local Organization Change Management)  
  แนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์กรท้องถ่ิน   
การจัดการองค์กรท้องถิ่น ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการ ที่สามารถสอดคล้องกับกระแส     
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรท้องถิ่น และทําให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
โดยอาศัยนวัตกรรมทางการจัดการ โดยเน้นการพัฒนา เพ่ือนําไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรที่กําหนด
ไว้โดยใช้เทคนิค และการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์กรท้องถิ่นพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 
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215624          ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
        (Strategies for Local Development) 

  ทฤษฎีการพัฒนา หลักการกําหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การจัดทําแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนทางการบริหารเมืองและ
ชุมชน การจัดการทุนสังคม กลยุทธ์การบริหารงานท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม การจัดการเปลี่ยนแปลงในท้องถ่ิน
โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
215631 การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรอบแนวคิดดั้งเดิม 
และกรอบแนวคิดใหม่ เทคนิคและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารค่าจ้าง
และเงินเดือน    การบริหารพนักงานที่เป็นเลิศ (Talent Management) โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรในอนาคต 
 
215633 ภาวะผู้นําและการจัดการความขัดแย้งในท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
  (Leadership and  Conflict Management in Locality)   
  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา คุณลักษณะที่สําคัญของผู้นําท้องถ่ิน ทฤษฎีการตัดสินใจ บทบาท
ผู้นํากับการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งในท้องถิ่น การกําหนดรูปแบบ และวิธีจัดการ    
ความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง การจัดทําประชาพิจารณ์ การประชามติ การไกล่เกลี่ยกรณี
พิพาท 
 
215635 กฎหมายสําหรับผู้นําท้องถ่ิน      3(3-0-6)  
  (Law for Local Leader) 
  กฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารงานท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงานที่ถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายปกครอง หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ          
การบริการสาธารณะ คําสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมการใช้อํานาจรัฐและ
เจ้าหน้าที่รัฐ นิติวิธีทางปกครอง และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
215651    การบริหารงานคลังส่วนท้องถ่ิน      3(3-0-6) 

(Local Financial Administration) 
รูปแบบการบริหารงานคลังและกระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่น  ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารการคลังของส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น การพัฒนาการบริหารการคลังส่วนท้องถิ่นโดย    
ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียงด้านการคลังและงบประมาณท้องถ่ิน กรณีศึกษาปัญหาการบริหาร
การคลังส่วนท้องถิ่น และแนวทางแก้ปัญหา 
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215653 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
  (Economics of Local Natural Resource Management) 
  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น การรักษา
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
215661 สัมมนาการบริหารงานท้องถ่ิน      3(2-2-5) 
  (Seminar on Local Administration) 
  สัมมนาการบริหารงานท้องถิ่น โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ท้องถิ่นประสบอยู่     
นําผลการศึกษามาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริหารงาน
ท้องถิ่น โดยผู้เรียนจะต้องนําเสนอผลการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
215522 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ     3(3-0-6) 

(Public Policy Implementation) 
ตัวแบบ และกระบวนการการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคในการวิเคราะห์

นโยบาย ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เน้นการศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
215526 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ      3 (3-0-6) 

(Project Analysis and Management) 
 หลักการพ้ืนฐาน วิธีการวิเคราะห์โครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ การประเมิน

โครงการ โดยเน้นการบริหารโครงการขององค์การภาครัฐ  ศึกษาปัญหาทั้งในระดับมหภาค และจุลภาคเทคนิค
เคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

 
215528    ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณะ     3(3-0-6) 
  (Good Governance for Public Administration) 

  การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารนโยบายสาธารณะ และการนําหลักธรรมาภิบาล               
ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารนโยบายสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                   
และประเทศชาติ 
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215571 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์     3(2-2-5) 
  (Statistics for Social Science Research) 
  ธรรมชาติของสถิติ ตัวแปร ประเภทของข้อมูล ระดับการวัด สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง 
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 

 
215614 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ   3(3-0-6) 
  (Information Systems Management for Public Administration) 

        การจัดการระบบสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์ในการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร จริยธรรมในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ รวมท้ังผลกระทบของสารสนเทศต่อการบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น 

 
215616 การจัดการในภาวะวิกฤต       3(3-0-6) 

(Crisis Management) 
  ตัวแบบและมาตรการการจัดการในภาวะวิกฤติ  เทคนิคการจัดการ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะเกิดภาวะวิกฤต และหลังเกิดภาวะวิกฤติ เทคนิคที่จําเป็นในการแก้ไขภาวะวิกฤต โดยเน้นมาตรการ
นโยบายเชิงรุก และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน องค์การประชาสังคม   
ตลอดจนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถ่ินและ
ระดับชาติ 
 
215623 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

(Public Policy Evaluation) 
  ตัวแบบ และกระบวนการการประเมินผลนโยบายสาธารณะ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การประเมินผล เทคนิคและปัญหาในการประเมินผลนโยบายสาธารณะ บทบาทและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
 
215625 การพัฒนานโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

(Public Policy Development)  
  นโยบายสาธารณะร่วมสมัย พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ กําหนดและ
พัฒนานโยบายสาธารณะในสาขาต่าง ๆ ของไทย เช่น นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิเคราะห์นโยบายในเชิงลึกตามความสนใจเฉพาะของนักศึกษา 
 
215632 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
  (Strategic Management For Human Capital ) 
  สภาพแวดล้อม บริบทแวดล้อมภายในและภายนอกในการดําเนินงานขององค์การ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดในการบริหารทุนมนุษย์ กระบวนการในการบริหารทุนมนุษย์ในการ
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สนับสนุนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ในภาพรวมขององค์การ การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักจริยธรรม และ     การ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการบริหารทุนมนุษย์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือค้นหา และกําหนดแนวทางในการ
บริหารทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ 
 
215634 การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์การแห่งการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  (Human Capital Development to Learning Organization) 
  แนวคิด ตัวแบบ ลักษณะ และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์การ 
แห่งการเรียนรู้ เช่น กลยุทธ์การจัดการความรู้ โครงสร้างองค์การ การจัดการทุนมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนการจัดการความรู้ และการประเมินผลการจัดการความรู้ ศึกษาความสําคัญ
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 

215636  การจัดการความขัดแย้ง       3(3-0-6) 
 (Conflict Management)  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง วิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมความขัดแย้ง

อันเน่ืองมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะบทบาทของผู้นําและการกําหนดรูปแบบการจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดทําประชาพิจารณ์ การประชามติ การเจรจาต่อรอง และการปรึกษาหารือร่วม 

 
215652 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ    3(3-0-6) 
  (Public Finance and Budgeting Administration)      
  ระบบการคลังสาธารณะและการงบประมาณ กระบวนการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย
ของรัฐบาล  ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หน้ีสาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ ศึกษาถึงการดําเนิน
นโยบายการเงิน และการคลังเพ่ือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการศึกษากรณี
ตัวอย่างการบริหารงานคลังของรัฐ 
 
215662 สัมมนานโยบายสาธารณะ      3(2-2-5)  
  (Seminar on Public Policy) 
  สัมมนาเกี ่ยวกับกระบวนการก่อตัวของนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย        
ไปปฏิบัติ ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินนโยบาย ผลกระทบของการดําเนินโยบายสาธารณะต่อสังคม ปัญหา 
อุปสรรคในการกําหนดนโยบาย การวิเคราะห์ที่มา องค์ประกอบ ผลลัพธ์  ผลกระทบของนโยบายที่สําคัญ   
จากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการกําหนดนโยบาย และการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้เรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําเสนอผลการศึกษา  
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ค. วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
215691  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
ค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และนําเสนอผลงานวิจัย ในการศึกษา 

ประเด็นปัญหา ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งมีเน้ือหาสาระทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทั้งน้ี
ภายใต้การดูแลแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
215692 ภาคนิพนธ์       6 หน่วยกิต 
  (Research Paper) 

ค้นคว้า วิเคราะห์รูปแบบการทําและการเขียนรายงานการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
เรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าและจัดทํารายงานในลักษณะของภาคนิพนธ์  
 

ง. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     2(1-2-3) 

(English for Graduate Studies) 
    การพัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนสําหรับ

บัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เก่ียวกับสาขา    
กลวิธีการอ่าน การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิง การเขียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 




