
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร 25521661105334  
  ภาษาไทย   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration Program 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration  
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) รป.ม.  
  ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) M.P.A.  
 3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 / แผน ข 
  5.2 ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
  5.3 การรับเข้าศึกษา 
     นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
 



 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 6.1 รับราชการ นักวิชาการ หรืออาจารย์ 
 6.2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
 6.3 นักวิจัย 
 6.4 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 6.5 นักการเมือง นักปกครองท้องถิ่น 
 
    คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1. นางนัทนิชา โชติพิทยานนท์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2552 
- บธ.ม. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2549 
- นศ.บ. (การโฆษณา)  
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2544 
 

2. นายนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
 

รองศาสตราจารย์
ดร.  

- ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2551 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2544 
- น.บ. (นิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2530 

 

3. นางสาววิลาสินี จินตลิขิตด ี
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2561 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544 



 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา 

4. นายชยุต ภวภานันท์กุล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

 

- ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ. 2552 
- ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2542 
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะและบริหาร)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2540 
- ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2525 
- ว.บ. (สื่อสารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2521 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พ.ศ. 2519 

5. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

 

- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา พ.ศ.2551 
-ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2520 
-น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2525 
-ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2514 
 

 
การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการในการ
จัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้คำปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษา
ให้กับผู้เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาจนจบหลักสูตร คณะกรรมการใช้หลักความร่วมมือ
ในการทำงานสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ ด้วยกิจกรรมเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากในชั้นเรียนและการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามแนวทางของการวางแผนการเรียนการสอนโดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ครอบคลุมการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของ



หลักสูตร ได้แก่ มุ่งผลิตมหาบัณบัณฑิตที่มีความเป็นพหุวิทยาการ มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์และมีธรรมาภิบาล มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงานสูงขึ้น และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

     1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้สามารถวินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการได้อย่างมี
เหตุผล ด้วยความเป็นธรรมและชัดเจน แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจิต
สาธารณะ 
     2. ด้านความรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการกิจการสาธารณะ สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือนำไปสู่การบริหารและการจัดการในการปฏิบัติงานในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้  
     3. ด้านทักษะทางปัญญา ให้มีทักษะทางปัญญาที่เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการและองค์
ความรู้ในศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการวิจัย บูรณาการองค์ความรู้แบบเดิมเข้ากับองค์ความรู้ในบริบท
ใหม ่
     4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของตนเอง แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน การวิจัย มีทัศนคติที่ดีใน
การสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
     5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน และการพูด 
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 มีภาคฤดูร้อน  
จำนวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาปกต ิ
 



  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
     ไม่มี 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
     ภาคเรียนที่ 1  เดือนกรกฎาคม  - เดือนพฤศจิกายน 
     ภาคเรียนที่ 2  เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม 
     ภาคเรียนที่ 3  เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.2.1 ผู้สมัครผู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
เอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)        
       2.2.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

   2.3.1 ขาดทักษะและการใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     2.3.2 ขาดทักษะภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสถิติวิจัย 
  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     2.4.1 จัดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  2.4.2 จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาเสริมและความรูดานรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐาน
ความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติวิจัย 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 
                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ 
แผน ข ดังนี้ 
 
 
 



หมวดวิชา 
1. วิชาเฉพาะด้าน 

จำนวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.1 วิชาบังคับ 21 21 
1.2 วิชาเลือก 3  9  
1.3 วิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 12 6 
1.4 วิชาเสริม   เรียนโดย ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

รวม 36 36 
 
           สำหรับแผน ก แบบ ก2 นักศึกษามีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           สำหรับแผน ข นักศึกษามีสิทธิ์ขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
           สำหรับการสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า  โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
      3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
                 การกำหนดรหสัวชิาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ได้กำหนดระบบตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 4 หลัก โดยมีแนวทางกำหนดดังนี้ 
           ตัวอักษร 3 ตัวแรก แสดงสาขาวิชา 
           ตัวเลขที่ 1 แสดงระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
           ตัวเลขที่ 2 แสดงหมวดวิชา ดังนี้ 
          1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
          2 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
          3 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

 
 
 
 
 



   1. วิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 
        1.1 วิชาบังคับ เรียน      21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา       น(บ-ป-อ) 
MPA6201      ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล     3(3-0-9) 
         Public Administration Theories and Good Governance 
MPA6202      นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์     3(3-0-9) 
         Public Policy and Strategic Management 
MPA6203      ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-8) 
         Research Methodology for Public Administration 
MPA6204      องค์การและการจัดการ        3(3-0-9) 
         Organization and Management 
MPA6205     กลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-9) 
         Strategic Management and Human Resource Development 
MPA6206     การจัดการตลาดภาครัฐและเอกชน     3(3-0-9) 
         Marketing Management in Public and Private Sector 
MPA6207      การบริหารงบประมาณ       3(3-0-9) 
         Budget Administration      
 
        1.2 วิชาเลือก 
          แผน ก แบบ ก2 เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
MPA6301      การบริหารโครงการทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-8) 
         Project Management in Public Administration 
MPA6302     บัญชีสำหรับผู้บริหาร        3(3-0-9) 
         Accounting for Administrator 
MPA6303     นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการบริหารความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-9) 
         Innovation in Public Administration and Change Management  
MPA6304     การจัดการสารสนเทศดิจิทัล      3(3-0-9) 
         Digital Information Management 
MPA6305      การจัดการบริษัทมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3-0-9) 



         Public Company Management and  
         Performance Evaluation 
 
       1.3 วิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
         แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา       น(บ-ป-อ) 
MPA6801     วิทยานิพนธ์ 1          6 
         Thesis 1 
MPA6802     วิทยานิพนธ์ 2          6 
         Thesis 2 
 

         แผน ข  6 หน่วยกิต 

MPA6803     การค้นคว้าอิสระ         6 
          Independent Study 
 
       1.4 วิชาเสริม เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
MPA6101     ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์                               3(3-0-9) 
         English for Public Administration 
MPA6102     สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-8) 
         Statistic for Public Administration Research 
MPA6103     สังคม การเมือง เศรษฐกิจและระบบราชการไทย   3(3-0-9) 
         Social, Politic, Economic and Thai Bureaucracy System 
 
 
 
 
 
 
  
    



คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6101    ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-9) 
        English for Public Administration 
        การพัฒนาทักษะการอ่านตำราและบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการอ่านเพ่ือ
จับใจความ ตีความ และวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึงพัฒนาการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด และการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 
        Development skills in reading textbooks and academic articles in Public 
Administration with an emphasis on reading comprehension, interpretation and content analysis; 
including the development of communication in listening, speaking and writing academic research. 
 
MPA6102    สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์   3(2-2-8) 
        Statistic for Public Administration Research 
        วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติเชิงพรรณนา  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยเน้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และการวิเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการแปลผลการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
        Statistical analysis method use of descriptive statistics, statistics used to test 
hypothesis, focusing on research methodology in public administration and research analysis, 
statistical methods able to analyze statistical data by software packages, interpreting research 
results and applying to research. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6103    สังคม การเมือง เศรษฐกิจและระบบราชการไทย   3(3-0-9) 
        Social, Politic, Economic and Thai Bureaucracy System 
        ทฤษฎีสังคม การเมือง การพัฒนาการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยพรรคการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคประชาชน และการเมืองท้องถิ่น สถาบันกลไก รัฐธรรมนูญ ระบบราชการ
และกฎหมายสำคัญๆ ที่มีผลต่อระบบการเมือง สังคม วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไทย สภาพปัญญาและทางออกของการพัฒนาสังคมไทย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและระบบราชการไทย  



        Social and political theory, political development in democratic political systems, 
political parties, political participation politics of the people sector and local politics; institutions, 
constitutional mechanisms, bureaucratic systems and important laws; Affecting the political 
system, society, culture, social identity, change in Thai society; the intellectual state and the 
solution to the development of Thai society for economic development and the Thai 
bureaucracy.  
  
MPA6201    ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล    3(3-0-9) 
        Public Administration Theory and Good Governance 
        ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทสากล  การจัดการภาครัฐแนวใหม่  การ
จัดการภาครัฐหลังสมัยใหม่  การบริหารภาครัฐของประเทศไทย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีธรรมาภิบาล  
โดยเน้นการนำมาอธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารภาครัฐ 
        Important philosophies concepts and theories concerning the development of 
public administration from past to present; contemporary public administration public 
administration in the international context; a new way of government management, postmodern 
government management, Public administration of Thailand and good governance; by 
emphasizing the use of explanations, analyzes and synthesis of phenomena that occur in public 
administration. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6202    นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์    3(3-0-9) 
        Public Policy and Strategic Management 
        ทฤษฎี แนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการกำหนดนโยบายและวิธีการ
กำหนดนโยบายที่ดีและเป็นธรรม แนวทางในการประเมินนโยบายทั้งในช่วงการกำหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
การศึกษากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติจากระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาค ตัวแบบทางทฤษฎีนิรนัยและอุปนัย
ของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือความสำเร็จและความยั่งยืนของ
นโยบายจากกรณีศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
        Approach theory in public policy analysis, models of good and fair policy-making 
and policy-making method; guidelines for policy assessment during policy making and 



implementation, a study of the process of implementing a policy from the macro to the micro, a 
deductive and inductive theoretical model of public policy implementation, strategic planning 
and management for policy success and sustainability, case studies of Thailand and abroad. 
 
MPA6203    ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์    3(2-2-8) 
        Research Methodology for Public Administration 
        แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ศึกษาข้ันตอนในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม 
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อมูล การอภิปรายสรุป
ผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
       Concepts on various approaches both quantitative and qualitative of research 
methodologies in Public Administration; study of various steps of the research process including 
determination of research problems, conducting literature review for developing the conceptual 
framework for study, hypotheses, research designs, tool building and statistic tool research; 
population and sample, the sampling techniques; development of measuring instruments for data 
collection; data collection methods; and data processing, analysis for interpretation research data, 
research conclusion and research report writing. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6204  องค์การและการจัดการ  3(3-0-9) 
 Organization and Management 
 โครงสร้างองค์การภาครัฐและภาคเอกชน การออกแบบองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์การ 
กลยุทธ์การจัดการ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเมืองในองค์การ ทฤษฎีองค์การ แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ 
การทำงานเป็นทีม นวัตกรรมการจัดการ การจัดการความรู้ ในองค์การ การพัฒนาองค์การ การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ การบริหารความเสี่ยง องค์การสมรรถนะสูง และ นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 Structure of public and private organizations, organization design;  factors affecting 
organization, management strategy,  organizational behavior and culture, politics within the 
organizational, organizational theory; such as motivation, leadership and teamwork; innovations 



management, knowledge management in organization and development; change management, 
risk management, high performance organization and innovation management. 
 
MPA6205 กลยุทธ์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-9) 
 Strategic Management and Human Resource Development 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของค์ การระบบและ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามแผน การปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมหาชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจที่สำคัญ การ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะ รวมถึงแนวคิดและเทคนิคในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การกับผลการปฏิบัติงาน และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 Concepts and theories of strategic management including missions, objectives, 
strategies, organization; systems and processes for planning, strategic plans, action plans and the 
implementation planning with the environment; strategic management of public companies, 
public organizations and related state enterprises and important business; analysis of the impact 
of public investment Including concepts and techniques for enhancing the efficiency of 
performance management between organizational strategies performance and methods for 
evaluating performance. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6206 การจัดการตลาดภาครัฐและเอกชน 3(3-0-9) 
 Marketing Management in Public and Private Sector 
 แนวคิดทางการตลาด โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ
ตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ขั้นตอนทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์แรงกดดัน
ทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การสื่อสารทางการตลาด การตลาดอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
สู่เทคโนโลยีดิจิทัล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาดดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการตลาด 
 Marketing concept and market structure, analysis of strengths, weaknesses, 
opportunities and threat in the market; analysis of the market situation, marketing process, 
marketing strategy analysis of market forces; social marketing, marketing communication, 



sustainable marketing, marketing transformation to digital technology; E-commerce, consumer 
behavior in digital marketing and marketing technology. 
 
MPA6207  การบริหารงบประมาณ 3(3-0-9) 
 Budget Administration 
 ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับงบประมาณ บทบาทรูปแบบ กระบวนการ เป้าหมาย โครงสร้าง การ
จัดสรร  การจำแนกของงบประมาณ ความสัมพันธ์ของงบประมาณกับนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
สาธารณะ ทั้งในระดับมหภาค เงินคงคลัง หนี้สาธารณะ รัฐวิสาหกิจ ภาษีอากร และระดับจุลภาค การคลังท้องถิ่น 
การบริหารทรัพย์สิน พัสดุ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพิเศษ  ผลกระทบของงบประมาณต่อ
ระบบเศรษฐกิจ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฎิรูปประเทศ  และ 
แผนพัฒนาประเทศ 
 Budget theory, concepts, roles, patterns, processes, goals, allocation structure; 
budget classification relationship between budgets and monetary policy and public fiscal policy 
both at the macro level; inventory, public debt, state enterprise, taxation and micro level, local 
finance managing assets, supplies, money outside the budget working capital, special funds, 
impact of the budget on the economy preparation of the annual expenditure budget according 
to the national strategy, national reform plan and national development plan. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6301  การบริหารโครงการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-8) 
 Project Management in Public Administration 
 การจัดทำโครงการ การวางแผน การวิเคราะห์ ระบบการดำเนินการ และการสัมมนาประเด็นทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาและตรวจสอบสภาพองค์ความรู้ และปัญหาที่เกิดจากการวิจัยทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทั้งในเชิงประเด็นเนื้อหาและระเบียบวิธี เพื่อการค้นคว้า อ้างอิง และประโยชน์ในการคิดริเริ ่ม เสนอ
ประเด็นใหม่ การทบทวนวรรณกรรมและการเลือกดำเนินงานวิจัย 
  Project preparation, planning, analysis, implementation system and a seminar on 
public administration issues; re-examination and verification of the body of knowledge and 
questions arising from a myriad of Public Administration research, both in terms of contents and 
employed methodologies with an aim to facilitate further studies, referencing and benefits in 



creating innovative ideas, proposals of new issues, literature review, and selection of issues for 
further research. 
 
MPA6302 บัญชีสำหรับผู้บริหาร  3(3-0-9) 
 Accounting for Administrator 
 แนวคิดและข้อสมมติขั ้นมูลฐานทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด การนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจ  การวิเคราะห์รายงาน
การเงิน  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณลงทุน  พฤติกรรมต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กำไร การ
วิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ   การบัญชีตามความรับผิดชอบ  การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรร
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน 
 Concepts and basic assumptions in accounting; standards and norms accepted as 
bases for comprehending financial reports including the balance sheet, income statement and 
cash flow statement; study of utilization of accounting  information for planning, controlling and 
decision-making; analysis of financial reports; budget preparation; allocation of budget for 
investment; cost behavior analysis; cost-volume-profit analysis; cost analysis for decision making; 
accounting based on responsibility; and determination of product cost and allocation of 
expenditure, activity-based cost, and direct cost. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6303 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-9) 
 Innovation in Public Administration and  
 Change Management  
 แนวคิดเกี ่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมและนวัตกรรมภาครัฐ กระบวนการเกิด
นวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การภาครัฐ การนำนวัตกรรมการใช้ในองค์การภาครัฐ การ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมในองค์การภาครัฐและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดเกี ่ยวกับการ
เปลี ่ยนแปลงในองค์การ บทบาทของผู ้บริหารในการจัดการนวัตกรรมและการเปลี ่ยนแปลง แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐสู่องค์การแห่งนวัตกรรม 
 Innovation concept types of innovation and government innovation; the process 
of innovation factors promoting innovation in government organizations bringing innovation in 



public sector organizations, E-service innovation in government organizations and E-government; 
concept of change in the organization, role of executives in managing innovation and change, 
trend of the transition of government organizations to innovative organizations. 
 
MPA6304 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-9) 
 Digital Information Management 
 การใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจพื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โครงข่ายของสรรพสิ่ง การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลระบบ
คลาวด์ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์การ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล 
 Use of information and information systems to make basic decisions in the network 
database, relationship between organizations and information; information systems development 
of new public administration with information technology systems, E-government, internet of 
things, big database management,  cloud computing, strategies for implementing information 
systems in the organization, office automation system, ethics in the use of information technology, 
control and security of information and information systems. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6305  การจัดการบริษัทมหาชนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-9) 
 Public Company Management and Performance Evaluation 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ขององค์การ  
กระบวนการวางแผน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผน  การวิเคราะห์และการปรับแผนและการ
บริหารแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  การจัดการเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สำคัญ การ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนสาธารณะ แนวคิดและเทคนิคในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผลการปฏิบตัิงาน 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การกับผลการปฏิบัติงาน และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 Strategic management concepts and theories; including missions, objectives, 
organizational strategies, processes for planning, strategic plans, operational plans and the 
implementation of the plan, analysis and adaptation of plans; plan administration in accordance 



with the environment, strategic management of key industries and businesses, analysis of the 
impact in public investment; concepts and techniques for improving the efficiency of 
performance; performance management, the link between organizational strategies and 
performance, methods for evaluating performance. 
 
MPA6801 วิทยานิพนธ์ 1      6 
 Thesis 1 
 หัวข้อปัญหาที่น่าสนใจ โดยมีขอบข่ายเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ขั้นตอนของการทำวิจัย การตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน  การค้นคว้าข้อมูล จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดย
ดำเนินการภายใต้การควบคุมและการให้คำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 
 Important research topics related to Public Administration, with the study of 
concepts, theories and steps of conducting research; formulation of research problems; 
formulation of research hypotheses; literature search and review; preparation of dissertation 
outline under the supervision and consultation of the committee on thesis advisor and thesis 
proposal examination. 
 
รหัสวิชา     ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-อ) 
MPA6802 วิทยานิพนธ์ 2      6 
 Thesis 2 
 การค้นคว้างานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล ข้อมูลการวิเคราะห์ สรุปผลการเขียนรายงาน และนำเสนองานผลงานวิจัยโดยดำเนินการ
ภายใต้การควบคุมและการให้คำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Conduct systematic research of public administration through research processes, 
data collection, data processing, analysis and conclusion, report writing and research presentation 
under the supervision and consultation of the committee on thesis advisor and thesis defense. 
 
 
 
 



MPA6803 การค้นคว้าอิสระ      6  
 Independent Study 
        การค้นคว้างานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาอยู่ในรูปแบบของการสังเกตการณ์ การ
วิเคราะห์ของการทำงาน เขียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาขององค์กร เนื้อหาที่อยู่ในเอกสารทางวิชาการที่มีที่ปรึกษาใน
การกำกับดูแล นักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวข้อและหนังสือที่ได้รับมอบหมายดำเนินการโดย
คณะกรรมการตรวจสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ    
        Research report on public administration, study in the form of noticing, analyzing 
the writing on case studies of organizations; the content in academic document having consultant 
in supervisor students shall pass tests on topics and books assigned; operated by committee for 
inspection of independent study.  
 
 


