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ปรัชญา 
 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล การตระหนักในจริยธรรมในการบริหารและความส าคัญของค่านิยมเรื่องสาธารณประโยชน์ 
(public interest value) และความรอบรู้ลึกซึ้งในปรัชญา สภาพและปัญหาเฉพาะของระบบบริหารภาครัฐของไทย เช่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานขององค์การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินปัญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อขยาย
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการติดต่อสื่อสาร สร้างความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมทั้งในด้านบริหารและวิชาการ ตลอดจนสร้างทักษะการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อขยายและเพิ่มพูนองค์
ความรู้ และการวิจัยประยุกต์เพื่อน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารใน
ภาคปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ    
 
ความส าคัญ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นใน
มหาวิทยาลัยแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2459 ก่อนที่จะมีการปรับปรุงทั้งชื่อสาขาและเนื้อหา
วิชาการ เมื่อโอนไปด าเนินการที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.) เมื่อ พ.ศ. 2476 หลังจากนั้น ก็
มีการปฏิรูปด้านเนื้อหาอย่างส าคัญเมื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทแผนใหม่ตามแนวทางแบบอเมริกันที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2498 จนบัดนี้ มีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงและหลักสูตรการบริหารที่
มีเนื้อหาคาบเกี่ยวกันเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ( เช่น 
หลักสูตรปริญญาโททางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตรควบ
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สองปริญญา (duo-program) M.B.A. และ M.P.A. ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง  หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(M.B.A.) สาขาการบริหารสาธารณะ (public management) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น) และยังมีสถาบันอุดมศึกษา
เปิดหลักสูตรใหม่ด้านนี้ออกมาเป็นระยะ แสดงว่าในตลาดทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารโดยทั่วไป และการบริหาร
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะยังมีอุปสงค์ในดุษฎีบัณฑิตสาขานี้อย่างต่อเนื่อง  เหตุผลเรื่องนี้เป็นเพราะว่าการใช้
ประโยชน์ของดุษฎีบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์มิได้จ ากัดเฉพาะตลาดการบริหารราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น)โดยตรงเท่านั้น แต่เป็นความรู้การบริหารทั้งระดับจุลภาคและมหภาคซึ่งอาจจะน าไปใช้ในการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การพัฒนามหาชน องค์การประชาสังคม องค์การสาธารณกุศลไม่แสวงก าไร 
สถาบันการเมืองทุกระดับ ธุรกิจชุมชน หรือแม้แต่การบริหารธุรกิจเพ่ือค้าก าไรก็ตาม ก็จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของ
หลักสูตรนี้ได้ ดังนั้น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงเป็นสาขาวิชาหลักที่ส าคัญใน
การน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารงานสาธารณะได้เป็นอย่างดี 
  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการด้านอาจารย์ผู้บรรยายวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะ 
หรือวิชาด้านการบริหารโดยทั่วไปในหลักสูตรระดับสูง เช่น ระดับบัณฑิตศึกษา  
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการด้านทรัพยากรก าลังคนด้านนักบริหาร ส าหรับสังคมได้แก่ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการเมือง 
หน่วยงานในก ากับรัฐบาล ตลอดจนองค์การสาธารณประโยชน์  
 3.  เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสงูด้านการวิจยั เพื่อด าเนินการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์
และเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหาร เพื่อขยายขอบเขต  องค์ความรู้ด้านนี้ หรือเพื่อด าเนินการวิจัย
ประยุกต์ เพื่อน าความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาองค์การหรือระบบบริหาร 
 4.  เพื่อผลิต ต ารา งานวิชาการ หรืองานวิจัยของคณาจารย์และ/หรือของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
 5.  เพื่ออ านวยบริการวิชาการด้านการบริหารแก่วงการบริหารทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในรูปของงานที่ปรึกษา การร่วมเป็นกรรมการหรือคณะท างาน  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหรือการ
ฝึกอบรมหรือโครงการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้สนใจทั่วไป นอกเหนือจากนักศึกษา   
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ ส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2.  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 3.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต   
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 5.  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
  
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาคฤดู
ร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์   
 2. ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (ตามแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
 3.  ใช้ภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการเรียนการสอน 
   
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2556  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 
ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่ละ
รายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะ
ก าหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด 
หรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  

  (Peer review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  
 6.  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น(letter grades) ที่มีค่าระดับขั้น (numeric 

grades) ดังต่อไปนี้   
  ระดับขั้น   ความหมาย  ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
   A    ดีเย่ียม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
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   C+    พอใช้    2.5 
   C    อ่อนมาก    2.0 
   F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W หมายความว่า  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้ เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้
ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่
สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอน
หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 
3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันท ี

 IP  หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มี
การเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือ สัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
 2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3.  ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 4. ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        63  หน่วยกิต 
 2.  แผนการเรียน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นแผนการศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 
2.1) โดยผู้ศึกษาต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิตและต้องท าดุษฎีนิพนธ์  จ านวน 36 หน่วยกิต  นับรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต ดังนี้ 
   หมวดวิชาพื้นฐาน           ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ                                  24 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือก                                3  หน่วยกิต 
     หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ ์         36  หน่วยกิต 
 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานมาครบถ้วน ส าหรับนักศึกษาซึ่งศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะรับเข้าศึกษา โดยจัดให้เข้าศึกษาหมวด
วิชาพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) เป็นบางวิชา จ านวนไม่เกิน 15 หน่วยกิต  
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน             ไม่นับหน่วยกิต  
PAD  610  รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่     3(3-0-6) 
   (Public Administration and New Public Management) 
PAD  612  องค์การ การบริหารและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
   (Organization, Management and Organizational Behavior) 
PAD  613  การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง      3(3-0-6) 
       (Public Finance and Fiscal Management) 
PAD  615  นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
        (Public Policy and Strategic Management) 
PAD  616  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
    (Human Resource Management and Development) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ            24  หน่วยกิต 
PAD  700  ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้         3(3-0-6) 
   (Philosophy and Theory of Knowledge) 
PAD  703  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย               3(3-0-6) 
   (Advanced Statistics for Research) 
PAD  704  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารขั้นสูง 1    3(3-0-6) 
   (Advanced Social and Management Research Methodology I ) 
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PAD  705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารขั้นสูง 2    3(3-0-6) 
   (Advanced Social and Management Research Methodology II) 
PAD  706  สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย              3(3-0-6) 
   (Seminar in Thai Politics, Public Economics, and Society) 
PAD  707  สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา                 3(3-0-6) 
   (Seminar in Theories of Development)  
PAD  708  สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริการสาธารณะ    3(3-0-6) 
    (Seminar in Good Governance and Public Service Ethics) 
PAD  709  สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Policy Theory) 
    
 3. หมวดวิชาวิชาเลือก             3   หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้อีก 1 วิชา 
PAD  710  สัมมนาทฤษฎีองค์การและบริหารขั้นสูง       3(3-0-6) 
   (Seminar in Advanced Organization and Management Theory)  
PAD  711  สัมมนาการปกครองและการบริหารท้องถิ่น      3(3-0-6) 
   (Seminar in Local Government and Administration) 
PAD  712  สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ         3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Enterprise Management) 
 
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ           0  หน่วยกิต 
PAD  798  การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
  
 5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์           36  หน่วยกิต 
PAD  799  ดุษฎีนิพนธ์              36(0-108-54)            
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา   
 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ศึกษาวิชาพื้นฐานครบถ้วน  

ชัน้ปทีี ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

PAD 700  ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้          3(3-0-6) 
          (Philosophy and Theory of Knowledge)  
PAD 703  สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัย                3(3-0-6) 
          (Advanced Statistics for Research)  
PAD 706  สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะ      3(3-0-6) 
          และสังคมไทย 
          (Seminar in Thai  Politics, Public  
          Economics, and Society)    
PAD 707  สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา                3(3-0-6)   
          (Seminar in Theories of  Development) 
 

รวม     12  หน่วยกิต 

PAD 708  สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรม         3(3-0-6) 
          การบริการสาธารณะ  
          (Seminar in Good Governance and    
           Public Service Ethics)  
PAD 704  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทาง         3(3-0-6) 
          การบริหารข้ันสูง  1 
          (Advanced Social and Management  
           Research Methodology  I )          
PAD 709  สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
          (Seminar in Public Policy Theory)   
PAD 7xx  วิชาเลือก                               3(3-0-6)  

         รวม     12  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่3 (ภาคฤดรูอ้น)  

PAD 705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทาง          3(3-0-6) 
          การบริหารข้ันสูง 2 
          (Advanced Social and  Management  
          Research Methodology  II )          

รวม     3  หน่วยกิต 

 

 
ชัน้ปทีี ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
PAD 798  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0) 
          (Qualifying Examination) 

ไม่นับหน่วยกิต 

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                          12(0-36-18) 
          (Dissertation) 

รวม  12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่3 (ภาคฤดรูอ้น)  

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                            6(0-18-9) 
          (Dissertation) 

รวม  6  หน่วยกิต 

 

 
ชัน้ปทีี ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                          12(0-36-18) 
          (Dissertation) 

รวม 12 หน่วยกิต 

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                           6(0-18-9 ) 
          (Dissertation) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาวิชาพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ครบถ้วน   ต้อง
ศึกษาหมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) เพ่ิมไม่เกิน 15 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 

ชัน้ปทีี ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

PAD 610  รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ   3(3-0-6) 
          แผนใหม ่
          (Public Administration and New Public            
          Management)                 
PAD 612  องค์การ การบริหารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
         (Organization, Management and Organization   
          Behavior)                                   
PAD 613  การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง  3(3-0-6) 
         (Public Finance and Fiscal  Management)  
PAD 615  นโยบายสาธารณะและการบริหาร          3(3-0-6) 
          เชิงกลยุทธ์  
          (Public Policy and Strategic Management)      

รวม 12 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต) 

PAD 616  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
         (Human Resource Management and Development) 
PAD 700  ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้          3(3-0-6) 
          (Philosophy and Theory of Knowledge)                                                                                   
PAD 703  สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัย                3(3-0-6) 
          (Advanced Statistics for Research)                                                
PAD 704  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการ      3(3-0-6) 
          บริหารข้ันสูง  1  
          (Advanced Social and Management   
           Research Methodology  I )  
 
 

  รวม 9 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)  
ภาคการศึกษาที ่3 (ภาคฤดรูอ้น)  

PAD 709  สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
          (Seminar in Public Policy Theory)              
PAD 705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการ      3(3-0-6) 
          บริหารข้ันสูง  2  
          (Advanced Social and Management  
          Research Methodology  II ) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ชัน้ปทีี ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

PAD 706  สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะ      3(3-0-6) 
          และสังคมไทย  
          (Seminar in Thai Politics, Public Economics  
          and Society)  
PAD 707  สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา                 3(3-0-6) 
          (Seminar in Theories of development) 
PAD 708  สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรม         3(3-0-6) 
          การบริการสาธารณะ  
          (Seminar in Good Governance and  
          Public Service Ethics)  
PAD 7xx  วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 

PAD 798  การสอบวัดคุณสมบัติ                    0(0-0-0) 
          (Qualifying Examination) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นับหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่3 (ภาคฤดรูอ้น)  

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                            6(0-18-9) 
          (Dissertation) 

รวม 6 หน่วยกิต 

 

 
ชัน้ปทีี ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                          12(0-36-18) 
          (Dissertation) 

รวม 12 หน่วยกิต 

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                          12(0-36-18) 
          (Dissertation) 

รวม  12 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปทีี ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  

PAD 799  ดุษฎีนิพนธ์                            6(0-18-9) 
          (Dissertation) 

รวม 6 หน่วยกิต 

 

 
ค าอธบิายรายวชิา  
 1.  หมวดวิชาพื้นฐาน  
PAD  610  รัฐประศาสนศาสตรแ์ละการบรหิารรฐักิจแผนใหม่     3(3-0-6) 
   (Public Administration and New Public Management) 
 ความเป็นมา แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ขอบข่ายและเนื้อหาทฤษฎี และแนวความคิดของ
ขบวนการศึกษาการบริหารรัฐกิจแผนใหม่ (New Public Management) ปรัชญา และลักษณะของภาครัฐ (public 
sector) สาธารณประโยชน์ สาธารณกิจ (public affairs) สินค้า และบริการสาธารณะ (public goods and services) 
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การประยุกต์และการปรับทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์กับปรากฎการณ์และปัญหาการบริหาร เพื่อสร้างทักษะในการ
สังเกต ประมวลผล ประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ 
 The historical background and development of public administration theory and concepts, the scope 
and content of theories and concepts of the New Public Management movement. Philosophies and 
characteristics of the public sector in general, public affairs, the concepts of public interest and conceptual 
foundations of the patterns of public goods and services in modern societies will be exanubed, Also, 
applications and employment of some theories will be attempted to enhance the research and analytical skills 
of the students  
 
PAD  612  องค์การ การบริหาร และพฤติกรรมองค์การ     3(3-0-6)   
   (Organization, Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดว่าด้วย ทฤษฎีองค์การ (organization theory) ตั้งแต่รากฐานทฤษฎีทางสังคมวิทยาจนถึง
ทฤษฎีสหวิทยาการที่พรรณนา และอธิบายองค์การสมัยใหม่ ทฤษฎี องค์การสาธารณะ (public organization) 
ตลอดจนองค์การรูปวิสาหกิจ (corporation)  ทฤษฎีการจัดการ (management theory) ได้แก่ ทฤษฎีแนวความคิด
เรื่องการวางแผน การจัดองค์การ การออกแบบองค์การ ตลอดจนแนวความคิด และวิธีการประเมินผล (evaluation) 
และ ทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้น าในองค์การ การ
ติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาท วิธีการที่ผู้น าประยุกต์แนวความคิด
เหล่านี้ในการบริหารองค์การสมัยใหม่  
 The evaluation of organization theory since the basic sociological origins to the current multi-
disciplinary approaches to modern organizations, public organization theory as well as the ubiquitous 
corporate governance in both public and private sector. Management theories and concepts with particular 
regards to corporate planning, organizational design, departmentalization and wide variety of evaluation, and 
the supplementary review of theories, concepts and strategies concerning organizational behavior and 
corporate culture to equip modern public managers to collaboratively and effectively run their organizations.  
 
PAD  613  การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง      3(3-0-6) 
   (Public Finance and Fiscal Management) 
 แนวคิด เนื้อหาและองค์ประกอบของการคลังสาธารณะซึ่งครอบคลุมทั้งรายรับและรายจ่ายตลอดจนปัญหา
ส าคัญ เช่น งบประมาณและหนี้สาธารณะ ศึกษาแนวความคิด ขอบข่าย เนื้อหาและกระบวนการบริหารงานคลัง
จุลภาคระดับองค์การหรือวิสาหกิจ โดยครอบคลุมองค์ประกอบและเนื้อหาของการคลังวิสาหกิจ (corporate finance) 
โดยเน้นสภาพและปัญหาของสถาบันภาครัฐในประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 
 Concepts, contents and components of public finance including public revenue, public expenditure, 
budgetary process and public debts; the concepts and principles of corporate finance, Thai case studies. 
 
PAD  615  นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
   (Public Policy and Strategic Management) 
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 แนวความคิด ความเป็นมา ทฤษฎีว่าด้วยนโยบายและนโยบายสาธารณะทั้งตามแนวรัฐศาสตร์และ
แนวนโยบายศาสตร์ (policy sciences) กล่าวคือ ศึกษานโยบายสาธารณะที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม ระบบนโยบาย 
สาระของนโยบาย (policy content) กระบวนการนโยบาย (policy process) ตลอดจนสาระ เทคนิคและกรรมวิธีในการ
ก าหนดนโยบาย (formulation) การวิเคราะห์นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation) ศึกษาแนวความคิด 
ระบบและเทคนิควิธีการว่าด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบริหารเชิงกลยุทธ์ในปัญหาสาธารณะ (public 
domain) 
 The concept and development of public policy theories along the tradition of political science, policy 
science and management traditions: policy system, policy contents, policy processes, policy formulation, policy 
analysis, and policy implementation; the elocution and concept of strategy and strategic management 
processes of agencies or enterprise in public and non- profit making sectors will be scrutinized. 
 
PAD  616  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
   (Human Resource Management and Development) 
 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวิเคราะห์และการ
ออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทบาทหน้าที่และความส าคัญของ
สหภาพแรงงาน ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 The processes of human resource management and developments, job analysis and design, human 
resource planning, recruitment and selection, training and development, performance evaluation, wage and 
salary management, employee’s safety and health, labor unions, and human resource information system. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
PAD  700  ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้         3(3-0-6) 
   (Philosophy and Theory of Knowledge)  
 ความเป็นมา เนื้อหาและกรรมวิธีในการศึกษาปรัชญาทั่วไป ส านักคิดปรัชญาสาขาต่างๆ รวมถึงเนื้อหาและ
วิธีการศึกษาปรัชญาว่าด้วยความรู้ (รวมทั้งปรัชญาความรู้ทางสังคมศาสตร์)  ทั้งความรู้ตามคติวิทยาศาสตร์หรือปฏิ
ฐานนิยม และความรู้ตามคติอภิปรัชญา ปรัชญาร่วมสมัยและน าสมัย (modernism) การด าเนินการค้นคว้าเพื่อ
ทดสอบหรือสร้างความรู้ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการวิจัยแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างหรือทดสอบทฤษฎีของปรัชญาแต่
ละสาย กับรากฐานทางปรัชญาของวิธีการวิจัยแต่ละแบบที่รองรับ 
 The development, subject matters of philosophy, philosophy of science, (philosophy of social science 
included) and theory of knowledge. The contents of positivistic or scientific knowledge as well as the 
metaphysics and contemporary post-modernistic philosophy will be reviewed. The conduct of inquiry and 
methodologies for major tracks of philosophical analysis are examined as a basis for further development of 
research capabilities.     
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PAD  703  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย          3(3-0-6) 
   (Advanced Statistics for Research)                        
 วิชาสถิติขั้นสูงที่สืบเนื่องจากวิชาวิธีวิจัยและสถิติของหลักสูตรปริญญาโท  ทฤษฎีความน่าจะเป็น การ
กระจายความน่าจะเป็นแบบ normal สถิติเชิงพรรณนาและการประมาณการพารามีเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและความถี่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การประยุกต์ความรู้ทางสถิติเพื่อ
การบริหารและการวิจัยทางการบริหาร ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อส าหรับใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ เช่น 
โปรแกรม SPSS เป็นต้น   
 Advanced statistics to advance from the basic statistics and research course studied in the Master’s 
degree program. The content covers such topics as the probability theory, the normal probability distribution, 
descriptive statistics and parameter estimation, hypotheses testing concerning the mean, variance and 
frequencies, examining the relationship between two variables. Application of statistical knowledge for 
management practice and research. Study, also, the computer programs for statistical application such as the 
SPSS.  
 
PAD  704  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารขั้นสูง 1     3(3-0-6) 
   (Advanced Social and Management Research Methodology I )   
 ความหมายและสาระส าคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวทาง 
รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การส ารวจและ
ทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์ข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศึกษาควา มมุ่งหมาย 
ลักษณะและวิธีการวิจัยที่คล้ายคลึงและ/หรือแตกต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงวิชาการ (academic research) และการ
วิจัยเชิงประยุกต์ (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบต่าง ๆ เช่น การวิจัยนโยบาย 
การวิจัยสถาบัน หรือการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารดังกล่าว เปรียบเทียบกับ
การวิจัยทางสังคม ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติชั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 
(multivariate analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เป็นต้น 
 The meaning, essence and relation of science, philosophy and scientific method. The social science 
research methodology including definition of research, methodology, research design, problem analysis and 
setting, research data collection, data analysis, various method of statistic use, both qualitative and 
quantitative method in social science research. Study, also, the objectives, characteristics and methodologies of 
both academic research and applied research. Also study a number of management research such as policy 
research, institution research or evaluative research etc. Study the research techniques of such management 
research in comparison to those of the more popular social science research. Certain mathematical concepts 
and advanced statistical techniques such as multi-variate analysis and Analysis of Variance (ANOVA) etc. will be 
examined in addition to the content of the MPA 703.  
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PAD  705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารขั้นสูง 2     3(3-0-6)
      (Advanced Social and Management Research Methodology II )   
 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาความรู้สมัยใหม่ เช่น ปรัชญาความรู้ยุคหลังนวสมัยนิยม ( post-modernism) 
กับระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตามคติปรัชญา
ปฏิฐานนิยม (positivism) กับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณ์วิทยา ปรัชญาอัตถิ
ภาวะนิยม การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical) การวิเคราะห์เชิงตีความ (interpretive) การวิเคราะห์เพื่อหาความ
เชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพื้นฐานทางปรัชญา 
(philosophical foundations) ที่ใช้อ้างอิงหรือสนับสนุน  ศึกษาความมุ่งหมาย ลักษณะและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ขั้นสูง  ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่เหมาะสมจะใช้วิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ หรือ
วิธีการทั้งสองแบบผสมผสานกัน   
 The relationships between the philosophy of science of the contemporary post-modernistic philosophy 
and the congruent research methodologies. Study and compare the research methodologies for the positivistic 
or scientific inquiry and those qualitative researches designed for the research along the line of 
phenomenology or existentialism. The conduct of critical analysis, interpretive analysis, an analysis of the 
association between the managerial behavior, decision making and policy decisions and their backing 
philosophical foundations. Study the objectives, characteristics as well as the techniques of the advanced 
qualitative research.  Study, also, the nature of various research problems (basic or applied) that demand 
either quantitative research, qualitative research or the combinations of both.       
      
PAD  706  สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย             3(3-0-6) 
   (Seminar in Thai Politics, Public Economics and Society) 
 สภาพและปัญหาของสังคมไทยทางด้านระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสาธารณะ (public economics) 
บทบาทของรัฐ ภาครัฐหรือระบบการเมือง และบทบาทของสังคมซึ่งรวมทั้งสถาบันสังคม และชุมชนอันเป็นภาค
ประชาสังคมของไทย โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัญหาทั้งสามด้าน ศึกษาความเชื่อมโยง
หรือการมีอิทธิพลส่งผลซึ่งกันและกันของประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคม รวมถึงการชี้จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยด้วย 
 The Thai social phenomena and social problems in the Thai society and economy with special respect 
to public economics, the role of state, public sector or political systems. Also, the social system, social 
institutions, communities which comprise a significant part of the civil society will be examined.  The study 
also includes the cultural aspect, the relation and inter-penetration between these problems in the Thai 
society.  Critic the main concept or theory that was employed as an analytical tool to study the Thai society.  
 
PAD  707  สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา          3(3-0-6) 
   (Seminar in Theories of Development)           
 แนวความคิด ทฤษฎีและปรัชญาที่สนับสนุนและอธิบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งในอดีตและใน
ปัจจุบัน ขอบข่ายของการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและประชาสังคม ศึกษาบทบาทของปัจจัย  
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สถาบัน  พลังและกลไกต่างๆ  ที่มีบทบาทในระบบและกระบวนการพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนพิจารณาวัตถุประสงค์ขั้นที่สุดของการ
พัฒนาที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตหรือความสุขของมนุษยชาติ 
 The concepts, theories as well as the relevant philosophies behind them both in the recent and 
current socio-economic developmental movement. The review covers all dimensions including the economic, 
politics and civil society. The study also reviews the role of such factors as institutions, forces, and mechanism 
in the developmental systems and processes. The interrelationship between the conservation and the 
sustainable development.  Eventually, the study also embraces the ultimate goal of development toward the 
contribution to the quality of life and happiness of mankind. 
 
PAD  708  สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริการสาธารณะ    3(3-0-6) 
   (Seminar on Good Governance and Public Service Ethics)                                        
 ความหมาย แนวความคิดและความเป็นจริงเกี่ยวกับระบบอภิบาล(governance) ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นและ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางเพื่อน ามาใช้วางกรอบความคิด อธิบายและเสนอแนวทางแก้ไขปรากฏการณ์ เกี่ยวกับระบบ
นโยบายและระบบบริหารแผนใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิดและความเป็นมาของ
เรื่องธรรมาภิบาล (good governance) ตลอดจนความพยายามที่จะขับเคลื่อนและก าหนดมาตรการเพื่อน าความคิดนี้
ไปปฏิบัติ   ศึกษาแนวความคิดและความเป็นมาเรื่องจริยธรรมในการบริหาร โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ
สาธารณะ เพื่อช่วยผลักดันให้แนวทางธรรมาภิบาลให้บรรลุผลเชิงรูปธรรม  
 The definitions, concepts as well as the realities of the “governance” that has been recently 
reintroduced, conceptually and practically, and made popular in the world of modern management. The scope 
of application covers the management systems in both public and private sectors. Study the development of 
the concepts and the movement in efforts to put the ideas into practices. Also study the concepts and 
development of the management ethics with particular regards to those of the modern public service. The 
strong ethical conducts is naturally regarded as a basis for the materialization of good governance.      
  
PAD  709  สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Policy Theory)                                                                           
 แนวความคิดและวิธีการวิเคราะห์และศึกษานโยบายสาระของการศึกษาจะเป็นแนวความคิดและวีธีการ
วิเคราะห์และศึกษานโยบายในระดับที่กว้างขวางและสลับซับซ้อนย่ิงขึ้นครอบคลุมถึงการน านโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลนโยบาย จะมีการศึกษาผลการวิจัยนโยบายส าคัญที่น่าสนใจ นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาวิจัย
นโยบายเชิงประจักษ์และน าผลการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน 
 An advanced version of the public policy system, processes and analysis. More sophisticated and 
complex public policy analytical methods as well as policy implementation and evaluations will be reviewed and 
studied. The result of some interesting policy researches will be scrutinized and, also, an empirical policy 
research will be conducted and presented for class discussion.  
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 3.  วิชาเลือก 
PAD  710  สัมมนาทฤษฎีองค์การและบริหารขั้นสูง       3(3-0-6)
   (Seminar in Advanced Organization and Management Theory) 
 แนวความคิดทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่มาศึกษาและอภิปราย หลังจากนั้น นักศึกษาจะมี
โอกาสศึกษาน าแนวความคิดทฤษฎีที่ศึกษาไปด าเนินการวิจัยสภาพปัญหาของระบบ กระบวนการขององค์การและ
การจัดการในเชิงประจักษ์ และน าผลการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน 
 Some modern or newly emerging concepts and theories of organization and management systems 
and processes for extensive review. The result of some interesting organizational or managerial policy 
researches will be scrutinized and, also, an empirical policy research will be conducted and presented for class 
discussion.  
  
PAD  711  สัมมนาการปกครองและการบริหารท้องถิ่น      3(3-0-6) 
   (Seminar in Local Government and Administration) 
 ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการปกครอง ตลอดจนแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เรื่องชุมชน อ านาจและสิทธิของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (empowerment) เป็นต้น ศึกษา
โครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหาร อ านาจหน้าที่และขอบข่ายความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาล  
 The philosophies, theories and concepts of governmental decentralization. Such relevant concepts as 
the community, community rights and community power structure, and also the concept of empowerment.  
Study the structure of both organizational and management systems, authorities and network of relationships 
among local authorities as well as between local and provincial governments.  
   
PAD  712  สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ         3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Enterprise Management) 
 ปรัชญา ความเป็นมา บทบาท ประเภทของรัฐวิสาหกิจในบริบทของระบบความสัมพันธ์และการจ าแนก
บทบาทระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนรูปแบบอื่น ๆ แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดความควบคุมของภาครัฐ (deregulation) การแปรรูป
หรือการแปลงสภาพกิจกรรมของภาครัฐให้มีอ านาจอิสระมากขึ้นหรือให้เป็นธุรกิจกึ่งเอกชน หรือเอกชนในระดับต่าง 
ๆ ความสัมพันธ์และผลกระทบของการแปรรูปในแง่ต่างๆ เช่น ด้านขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และผลประโยชน์สาธารณะ ศึกษาวิจัยสภาพปัญหารัฐวิสาหกิจไทยและน าเสนอเพื่อการอภิปรายในชั้นเรียน 
 The philosophy, development, roles and categories of public enterprises in the context of the 
relationships between the public and private sectors; the relation between government agencies and public 
enterprises as well as other forms of public organizations; concepts and practices in deregulation, 
privatization, joint venturing or any forms of collaborations in such dimensions the enhancement of capacity  
or productivity and the preservation of public interest. Conducting empirical studies and review of the 
conditions and problems of Thai public enterprises. 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 17 

 4. การสอบวัดคุณสมบัติ 
PAD  798  การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
   (Qualifying  Examination) 
 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาเชิงบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการที่ได้ศึกษามา 
นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดคุณสมบัติจะต้องผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมาครบถ้วนแล้ว นักศึกษา
จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน จึงจะมีสิทธิ์ท าดุษฎีนิพนธ์ 
 The qualifying examination is designed to assess the integrated knowledge of the coursework a 
student has undertaken. The student must have completed the required courses in the curriculum to be 
entitled for taking the qualifying examination. Each student has to successfully pass the qualifying examination 
before proceeding to work on the dissertation. 
 
 5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
PAD  799  ดุษฎีนิพนธ์            36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 โครงการวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่ผ่านมาตรการด้านการเรียนและการวัดผลด้านต่างๆ ครบถ้วน
แล้ว เป็นโครงการที่มีเนื้อหา ขอบข่าย กรอบทฤษฎีและวิธีวิจัยที่มีมาตรฐาน น าเสนอข้อค้นพบที่เป็นเรื่องใหม่ 
ด าเนินการตามเกณฑ์และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้การแนะน าของกรรมการมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยผ่าน
กระบวนการเสนอข้อเสนอ (proposal) การรับความเห็นชอบ การด าเนินการวิจัยโดยการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลตามการแนะน าตรวจสอบ และผ่านกรรมวิธีการสอบป้องกันซึ่งเป็นระบบเปิดและกรรมการสอบจากภายนอก 
ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่บทวิจัยตามกรรมวิธีและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 The dissertation project of a student who has satisfied all specified requirements is a quality research 
in compliance with the standard in terms of contents, scope, theoretical frameworks and research 
methodology. Regularly, the project should attempt to generate original research findings. The research 
process is required to be closely supervised by the committee and also strictly follow the formal criteria and 
procedure set forth by the university. Consequently, each student is required to submit the research proposal 
for approval before undertaking the subsequent research process. Also, the dissertation defense examinations 
as well as the publication of the research report and or paper have to comply to the university, s standards 
and rulings. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หัวข้อจะเป็นหัวข้อที่ได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ว่าเป็นงานวิจัยใหม่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้า แก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยได้ มีขอบเขตที่สามารถ
ท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานวิจัยได้ตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานวิจัยด้วยเอกสาร  
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บทความและการน าเสนอในที่ประชุมได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัย 
ให้เป็นผลงานวิจัยใหม่และสามารถพัฒนาต่อได้ 
 3.  ช่วงเวลา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2     
     ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
 4.  จ านวนหน่วยกิต  63 หน่วยกิต 
 5. นักศึกษาสามารถเลือก และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
งานวิจัยที่สนใจ  
 6. กระบวนการประเมินผลจากการสอบ ซึ่งนักศึกษาต้องสอบผ่านโครงร่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
โดยการจัดสอบการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ ที่มีกรรมการสอบ 5 คน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
 2.  ข้าราชการในระดับบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่อยู่ในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และ ท้องถิ่น รวมถึง 
ทหาร/ต ารวจ ระดับสัญญาบัตร  
 3.  ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนต่างๆ  
 4.  ผู้บรหิารในองค์การสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองค์การที่ไม่มุ่งหวังก าไร  
 5.  นักวิชาการอิสระที่สนใจในองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
สถานที่ติดต่อ 
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน
พหลโยธิน ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1048  
www2.rsu.ac.th/PUBLIC-GOVERNACE/Course-Public-Administration.aspx    
e-mail : patpicha.k@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน               
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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