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หมวดที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย     : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
             ชื่อภาษาอังกฤษ        : Master of Public Administration Program in Public                   
                                           Administration. 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย            : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ )  
 ภาษาอังกฤษ        : Master of Public Administration  (Public Administration) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.P.A. ( Public Administration ) 
 
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ  เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่ง
หมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการบริหารและให้บริการภาครัฐ 
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดทฤษฎีและ
กระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ที่มุ ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ  
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ได้นำเอาความรู้ ความสามารถ ปัญญาและทักษะไปสร้างนวัตกรรม ในการ
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร 
ในด้านต่างๆ นั้น  มีการเปลี่ยนแปลงความคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มีประสิทธภิาพ 
เกดิประสิทธิผลตามความต้องการของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 



4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา 
   จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
 2.  แผน ข หลักสูตรเน้นทำค้นคว้าอิสระ 

  จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 

 

5. โครงสร้างหลักสูตร   
  การศึกษาตลอดหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้ (1) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วย
กิตและ (2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการค้นคว้าอิสระ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต และ
ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
   5.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2    36 หน่วยกิต 
           หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต )   3 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาแกน      6       หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเอกเลือก       6 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
 
   5.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข    36 หน่วยกิต 
           หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต )    3 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาแกน      9       หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเอกเลือก       9 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.  แผนการศึกษา 
        6.1.แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SO21101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

English for Professional in Public  Administration 
ไม่นับหน่วยกิต  

3(3-0-9) 
SO21201 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 

Public policy and project management  
3(3-0-9) 

SO21202 การบริหารการคลังและการงบประมาณภาครัฐ 
Fiscal Administration and Budgeting 

3(3-0-9) 

รวม 6 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SO21102 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 Concepts  and Theories in Public  Administration 

3(3-0-9) 

SO21103 การบริหารจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management   

3(3-0-9) 

SO21203 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management and Development 

3(3-0-9) 

SO21204 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     
Public Administration Research Methodology 

3(3-0-9) 

รวม 12 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SO213XX วิชาเลือก 3(3-0-9) 

SO213XX วิชาเลือก 3(3-0-9) 
รวม 6 

 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SO21401 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

รวม 12 

 
  6.2.แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SO21101 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

English for Professional in Public  Administration 
ไม่นับหน่วยกิต  

3(3-0-9)* 
SO21201 นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 

Public policy and project management  
3(3-0-9) 

SO21202 การบริหารการคลังและการงบประมาณภาครัฐ 
Fiscal Administration and Budgeting 

3(3-0-9) 

SO21104 ทฤษฎีการเมืองและสังคม 
Social and Political Theory. 

3(3-0-9) 

รวม 9 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SO21102 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 Concepts  and Theories in Public  Administration 

3(3-0-9) 

SO21103 การบริหารจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management   

3(3-0-9) 

SO21203 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management and Development 

3(3-0-9) 

SO21204 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์     
Public Administration Research Methodology 

3(3-0-9) 

รวม 12 

 
 



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SO213XX วิชาเลือก 3(3-0-9) 

SO213XX วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SO213XX วิชาเลือก 3(3-0-9) 

SO21402 การค้นคว้าอิสระ 
Thesis 

6 

รวม 9 
 


