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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ปรัชญา 
       ผลิตมหาบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญ ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การประยุกต์องค์ความรู้มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน 
  
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
        หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พระ
นคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ได ้
  2.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนาทัศนคติและการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
  3.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  4.  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐาน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.  มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้และกระบวนการทัศน์ใหม่ๆ ด้านกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
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จ านวนหน่วยกิต  
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
   1) แผน ก แบบ ก 2     39 หน่วยกิต 
    1.1)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    27 หน่วยกิต  
     1.1.1)  กลุ่มวชิาบังคบั                             18 หน่วยกิต 
     1.1.2)  กลุ่มวชิาเลือก                9 หน่วยกิต 
    1.2)  หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
     1.2.1) วิทยานิพนธ ์    12 หน่วยกิต 
    1.3)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต 
   2) แผน ข      39 หน่วยกิต 
    2.1)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    33 หน่วยกิต  
     2.1.1)  กลุ่มวชิาบังคับ                             18 หน่วยกิต 
     2.1.2)  กลุ่มวชิาเลือก                15 หน่วยกิต 
    2.2)  หมวดวิทยานิพนธ์    6 หน่วยกิต 
     2.2.1) การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
    2.3)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนที่ศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก รวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยไม่ต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) จ านวน 6 หน่วยกิต  
รายวิชา 

 1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้ศึกษา 18 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

2555102 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
 Public Administration Theories      
2555103 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration 
2555105  การบริหารการเงินและการคลัง                               3(3-0-6) 
 Financial and Fiscal Management 
2555107 การวิเคราะห์องค์การ       3(3-0-6) 
 Organization Analysis 
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2555111 นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ              3(3-0-6) 
 Public Policy and Public Management 
2555112 ทุนมนุษย์และยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 
 Human Capital and Human Resource Management Stragtegy 
   
 1.2) กลุ่มวิชาเลือก   
                           ก าหนดให ้  แผน ก แบบ ก 2   9 หน่วยกิต  
  ก าหนดให ้  แผน ข  15 หน่วยกิต   
2555108 เทคโนโลยีในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน    3(3-0-6) 
 Technology for Public and Private Management 
2555109 สัมมนาภาวะผู้น าทางการบริหารและพัฒนา    3(2-2-5) 
 Seminar in Leadership in Administration and Development 
2555110 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร      3(3-0-6) 
 Ethics for Executives 
2555201 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ     3(3-0-6) 
 Innovation and Organization Change 
2555202 การจัดการเครือข่ายสาธารณะ      3(3-0-6) 
 Public Networks Management 
2555203 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์การไม่แสวงหาผลก าไร  3(3-0-6) 
 Public, Private and NGOs Management 
2555204 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     3(2-2-5) 
 Seminar in Participatory Action Research  
2555205 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
 Seminar in Environmental Management  
2555206 สัมมนาสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ     3(2-2-5) 
 Seminar in Professional Executive's Competencies  
2555402 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Management of Natural Resources, Environment 
 and Local Wisdom 
2555403 การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sustainable Development on the basis of Sufficiency Economy Philosophy 
2556508  การวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์                                            3(3-0-6) 
 Strategic Planning Analysis 
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2) หมวดวิทยานิพนธ์ 
2506901 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

 Thesis 
2506902  การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 Independent Study 

 
3) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                                  3(2-2-5)
 English for Graduate Studies  
2555001 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง   3(2-2-5) 
 Socio-economic and Political RelationshipTheories  
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา                  3(2-2-5)
 Computer for Graduate Studies 

 
หมายเหตุ 

หมวดวิชาเสริมมุ่งให้ผู้ เรียนทั้ง 2 แผน (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและฝึกฝนให้เข้าใจค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและ
การวิจัย รวมถึงเทคนิคในการท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นการใช้สถิติโปรแกรมส าเร็จรูป
และสืบค้นข้อมูลเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ค้นคว้า และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเพ่ือให้เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
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ค าอธิบายรายวิชา    
 1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้ศึกษา 15 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

2555102 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Public Administration Theories 
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎี และกระบวนทัศน์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีที่เกิดขึ้นในความหมายใหม่ นโยบายสาธารณะ 
พฤติกรรมองค์กร และแนวทางการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรภาครัฐคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Evolution of Public Administration’ s theoretical concepts, meanings and 
importance of Public Administration, its paradigm shifts from the past to presence, the 
theories emerged as the context changed, public policy, organizational behaviors, 
approaches in government sector study, administrational ethics and moralities in 
accordance with the principal of social responsibility. 
 
2555103 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Public Administration 
 ปรัชญาพ้ืนฐาน  แนวคิด ขอบข่ายและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กระบวนการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการวิจัย
การออกแบบและการวางแผนการวิจัย การก าหนดแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลและ
การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือของการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และการน าเสนอผลการวิจัย 
 Fundamental knowledge in Philosophy, concept and scope of research in 
Public Administration, research methodology:  quantitative and qualitative research, 
research process, identifying research problem, reviewing literatures to create research 
conceptual framework, research design and planning, sampling and informants selecting, 
establishing and validating research tools, data collection and validation, analyzing 
quantitative and quantitative data, and presenting research results. 
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2555105  การบริหารการเงินและการคลัง             3(3-0-6)     
 Financial and Fiscal Management 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารคลังสาธารณะ ความรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณ การจัดท างบประมาณในรูปแบบต่างๆ  การจัดท ารายรับ รายจ่ายของรัฐบาลและขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น การบริหารหนี้สาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองกับระบบการบริหารการคลังและงบประมาณ ปัญหางบประมาณของ
ประเทศไทย กรณีศึกษาการน านโยบายการคลังไปใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น 
 Principles, concepts and theories of public fiscal management, budgeting, 
preparing government and local administration organizations’  revenue and expenditure 
report, public debt management, budgeting analyzing techniques, relationship between 
political- economic system and fiscal and budgeting system, Thailand’ s budgeting 
problems, case study in solving national and local economic problems by  fiscal policy 
application. 
 
2555107 การวิเคราะห์องค์การ 3(3-0-6) 
 Organization Analysis 
 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านองค์การ การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การ
บริหารการจัดการองค์การตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โครงสร้าง การออกแบบ วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมขององค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
 Evolution of organizational knowledge, in-depth analysis of organizational 
management, organizational culture, structure and designs, organizational environment, 
people behavior in organization, interaction between people and their organizations. 
 
2555111 นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Public Policy and Public Management 
 ขอบข่าย สถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐ ทฤษฎี กระบวนทัศน์ 
และแนวการศึกษาแบบดั้งเดิม แบบพฤติกรรมศาสตร์ และแบบยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของ
แต่ละยุคแต่ละสมัย การศึกษาการบริหารรัฐกิจยุคใหม่ ปรัชญาและลักษณะของภาครัฐ สาธารณประโยชน์ 
สาธารณกิจ  สินค้าและบริการสาธารณะ การประยุกต์และการปรับทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับนโยบาย
สาธารณะ การก าหนดนโยบาย การก่อเกิดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ  



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 
7 

 Theories, boundary and academic status of Public Policy and Public 
Management, conventional approach, behaviorism approach, post-behaviorism studies, 
theories analysis, identifying characteristic of the theories in each approach, concept of 
New Public Management, philosophy and characteristics of government sector, public 
activities and services, application and adjustment of public administration theory and 
public policy, policy formulation, policy implementation, problem of implementing the 
policy, evaluation of public policy. 
 
2555112 ทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Capital and Human Resource Management Stragtegy   
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์ ความหมาย ความส าคัญ 
การวางแผน การสรรหา การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ กลยุทธ์ แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตะวันตกและตะวันออก จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ        การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ประชาคมโลก 
 Theory and principle of human resource and human capital management, 
meanings and importance of human resource and human capital management, human 
resource planning and recruitment, personnel motivation and development, personnel’ s 
performance evaluation, eastern/ western thoughts and strategies for human resource 
management, management ethics and morality, managing human resource in 
corresponding to the global changes.  
 
 1.2) กลุ่มวิชาเลือก   
                          แผน ก (แบบ ก 2)   9  หน่วยกิต  
  แผน ข  15 หน่วยกิต   
2555108 เทคโนโลยีในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
 Technology for Public and Private Sector Management 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีว าดวยสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ ลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐานและองคประกอบของระบบสารสนเทศประเภทตางๆ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารในองค์กรภาคเอกชน และภาครัฐระดับตางๆ 
 Meanings and theories of Information Technology, information technology 
and systems, characteristics, standards and components of various types of information 
systems, information systems for administrating and managing organizations in government 
sector. 
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2555109 สัมมนาภาวะผู้น าทางการบริหารและพัฒนา 3(2-2-5) 
 Seminar in Leadership in Administration and Development  

 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า แบบของผู้น า ภาวะผู้น า การเป็นผู้น า ความสามารถใน
การบริหารจัดการองค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กร ความสามารถในการบริหารจัดการเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ซับซ้อน ความสามารถในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืน การวางทิศทางขององค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต  
 Seminar in Administration and Development Leadership, Concepts and 
theories of leadership, leadership model, organizational management competencies, 
organization’ s goals determination, developing competencies for managing complex 
situations, government and privatesectors’ sustainable development, determination of 
organization’s development goals. 
 
2555110 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
 Ethics for Executives  
 ความหมาย และความส าคัญของจริยธรรม จริยธรรมที่มีตอสังคม สิ่งแวดลอม องค์กร 
รวมทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จริยธรรมในวิชาชีพ องคประกอบที่มีผลต่อจริยธรรมใน
องค์กร ความรับผิดชอบขององคกร ปญหาและขอจ ากัดของจริยธรรม 
 Meanings and importance of ethics, ethics in society, environment and 
organizations, ethics for supervisors and subordinates, professional ethics, factors 
contributing organizational ethics, organizational accountability, ethical problems and 
limitations. 
 
2555201 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ 3(3-0-6) 
 Innovation and Organization Change 
 เเนวคิด และกรณีศึกษาทางด้านเทคนิค นวัตกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและกระบวนการพัฒนาทางกรอบแนวคิด เทคนิค นวัตกรรม กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ  และผลกระทบให้เกิดพัฒนาการของระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการปฏิรูป
ระบบราชการของประเทศไทย    
 Concept and case studies of technical innovations, conceptual framework 
development for technical innovations, organization’s transitional process, impact factors 
attributing the development of public administration systems,  reformation of Thailand’ s 
bureaucratic system. 
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2555202 การจัดการเครือข่ายสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Networks Management 
 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และวิธีการ ในการบริหารและการจัดการเครือข่าย การ
ประสานงานระหว่างบุคคลและองค์การคณะกรรมการหรือศูนย์ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ
บทบาทของเครือข่ายสาธารณะ 
 Theories and concepts of Public Networks Management, network 
management models and methods, inter- personal and corporative cooperation, 
government and private sectors’ cooperation centers, role of public network. 
 
2555203 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์การไม่แสวงหาผลก าไร 3(3-0-6) 
 Public, Private and NGOs Management 
 ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร การบริการสาธารณะและธุรกิจของเอกชน เปรียบเทียบความแตกต่าง  
ความคล้ายคลึง  ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม่            การ
ปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการน าเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่  
 Meaning, concepts, and theories of Public, Private and NGOs Management, 
public services and private businesses, comparing the differences and the inter- relations 
among public, private and NGOs organizations, cooperation among these organizations, 
public- private partnerships, new government management, bureaucratic reformation,  
concept of applying private management techniques for public services. 
 
2555204 สัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5) 
 Seminar in Participatory Action Research  
 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานการวิจัย การเรียนรู้กระบวนการวิจัยร่วมกับประชาชน ชุมชน และ
องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs  
 Case studies in participatory action research, identifying research problems, 
research problem solving, research philosophy and concepts, quantitative and qualitative 
research processes, seminar on the research findings, organizing seminars in studied area, 
research cooperative learning between researchers, communities and organizations:  both 
government and non-government sectors. 
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2555205 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Seminar in Environmental Management  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และสากล ทั้งในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบสิ่งแวดล้อม การใช้
ศาสตร์ความรู้หลากหลายมิติมาประยุกต์ใช้จัดการสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมการใช้พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการสัมมนาเป็นสถานที่จัดประชุมสัมนนา ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ปัญหาและการบริหารจัดการกับปัญหาหรือแนวทางพัฒนาร่วมกับประชาชน ชุมชน และองค์การทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกฃน NGOs ในพ้ืนที่และสถานการณ์จริง 
 Seminar on Environmental Management, theories and thoughts in 
environment management, environment situations, pollution problem, global and local 
natural resource deterioration, trends of environment situation in the future, overview of 
mutual relationships in environmental system, applying interdisciplinary knowledge for 
environment analysis and management, field study, organizing seminar in field- studied 
area, cooperative learning between learners, community and public and private 
organizations for purposing environmental suggestions and solutions. 
 
2555206 สัมมนาสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 Seminar in Professional Executive's Competencies 
 แนวคิดด้านการบริหาร ความหมายของการบริหาร ลักษณะการบริหาร การวิเคราะห์ 
แนวคิด เทคนิค ประสบการณ์ทางการบริหารของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการบริหารองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การน าแนวคิดในการบริหารจัดการตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
สถานที่จัดการเรียนรู้ปัญหาและการบริหารจัดการกับปัญหาหรือแนวทางพัฒนาร่วมกับผู้บริหารองค์การ 
 Seminar on Professional Executives, definitions and concepts of 
Administration, types of administration, analyzing administrative techniques of succeeded 
executives in both public and private organizations, the application of Public 
Administration’s theories and thoughts for sorting out administrative issues. 
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2555402 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Management of Natural Resources, Environment and Local Wisdom  
 ทฤษฎี และแนวความคิด เกี่ ย วกับการ พัฒนา  การบริ หารและการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการความรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน 
 Theories and concepts of development, management of local wisdom, 
natural resources and environment, conservation and rehabilitation of natural resources 
and environment, knowledge management in local wisdom and environmental 
management, the sustainable inheritance of local wisdom to next generations. 
 
2555403 การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sustainable Development on the basis of Sufficiency  
 Economy Philosophy 
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ ประเด็นที่ส าคัญ และองค์ประกอบ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับ
มิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 Philosophy of Sufficiency Economy, theories and thoughts in Sustainable 
Development, components and importance of Sustainable Development, management in 
the accordance to the principle of Sufficiency Economy Philosophy, the association 
between Sufficiency Economy Philosophy and other development dimensions i. e. , 
economy, society, politics and environment, the application of Good Governance principle 
and Sufficiency Economy Philosophy for local and national sustainable development. 
 
2556508  การวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์                                           3(3-0-6) 

 Strategic Planning Analysis 
 แนวคิด หลักการ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้หลักการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการภายในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการแก้ปัญหาทางการบริหารทั้งของภาครัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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Concepts, principles and methods of strategic management, applying of 
strategic management principles, analyzing management issues within public and private 
organizations, solving government and private sectors administration problems using 
strategic recommendations, critical analysis, purposing solutions for administration 
problems. 

 
2) หมวดวิทยานิพนธ์ 

2506901 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 Thesis 
 กระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ การก าหนดหัวข้อ การจัดท าโครงร่าง การพบที่ปรึกษา 
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 Thesis process, problem identification, topic determination, proposal 
establishment, proposal assessment, research tool development, data collection and 
analysis,  result conclusion and discussion, making suggestions, making study report, thesis 
defense examination. 
  
2506902  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 กระบวนการจัดท าการศึกษาอิสระ การก าหนดหัวข้อ การจัดท าโครงร่าง การพบที่
ปรึกษา การสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน และการสอบป้องกันการศึกษาอิสระ 
 Independent Study process, topic determination, proposal establishment, 
proposal assessment, research tool development, data collection and analysis,  result 
conclusion and discussion, making suggestion, making study report, IS defense 
examination. 
  
 
 
 
 
 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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3) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9 หน่วยกิต
2555001 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3(2-2-5) 
 Theories of Socio-economic and Political Relationship 
 พัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก  ความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้ง
สถาบันที่เกี่ยวข้อง  บทบาทปฏิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับ
สถาบันต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในระดับโลก ชาติ และท้องถิ่น 
 Thai and International social, economic and political evolutions in the 
context of global changes, inter- relationship among social, economic, and political 
structures, the roles and interactions among social, economic, and political institutions in 
which affecting to the development of the country. 
 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)  

 English for Graduate Studies  
 การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของนักศึกษา การอ่านบทความวิชาการ การอ่าน

บทความวิจัย ยุทธวิธีการอ่าน การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนอหัวข้อ
วิจัย การอภิปรายหัวข้อตามความสนใจของตนเอง และการเขียนบทคัดย่อ   

Reading English texts relating to the students’  study fields, including 
academic articles and research papers, reading strategies, reading comprehension, and 
critical reading, presenting idea papers, discussing topics of their own interest, and writing 
abstracts   

 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)  
 Computer for Graduate Studies 
 ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น และมีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เน้นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล ทักษะการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล การจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม และทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือ
การศึกษาและวิจัย 
 Computer knowledge and skills necessary for graduate studies, focusing 
on information retrieval, data collection,  data analysis, and presentations; using social 
networks for knowledge management; and using  education and research softwares. 
 


