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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Public Administration 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : รป.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.P.A. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตรมีปรัชญาในการดําเนินงานทางวิชาการเพื่อสรางและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรที่มีคุณภาพสูง เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ความกาวหนาของศาสตร
สากลเพื่อสนองตอบความตองการกําลังคนดานการบริหารงานสาธารณะของประเทศในขณะเดียวกัน ไดสงเสริมการ
วิจัยเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจสภาพปญหาการบริหารงานสาธารณะ หรือภาครัฐของไทย บริการทางวิชาการแก
สังคมและชุมชน รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกในการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูกันไปดวย 
 
ความสําคัญ 
 รัฐประศาสนศาสตร ถือวาเปนสาขาวิชาที่มีมายาวนาน และมีความเปนสากล มีความเปนสังคมศาสตร
ประยุกตที่วาดวยการบูรณาการสาธารณกิจ และการบริหารรัฐกิจ จึงมีความเปนสหวิทยาการท่ีตองศึกษาโดย
เช่ือมโยงองคความรูตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ  
 ดังนั้นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร จึงมิไดมุงเนน เพื่อใหผูศึกษามีองคความรู (body of knowledge) เพียง
อยางเดียว แตยังมุงเสริมสรางใหผูศึกษาเปนนักบริหารรัฐกิจท่ีเปนมืออาชีพ มีทั้งองคความรูดานทฤษฎี และการนํา
ความรูไปประยุกตใชในการบริหารงานไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสรางคุณูปการที่
สําคัญตอสังคม และประเทศชาติไดเปนอยางดี  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตนักบริหาร สนองความตองการดานทรัพยากรมนุษยใหกับสังคม ไดแก สวนราชการ    
สถาบันทางการเมือง รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐบาล 
องคการประชาชน ตลอดจนหนวยการปกครองทองถ่ิน เปนตน 
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 2.  เพื่อสรางและบูรณาการองคความรูดานการบริหารสมัยใหม สําหรับภาครัฐ และความรวมมืออันดี
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 3.  เพื่อศึกษา พัฒนาและผลิตบัณฑิตดานบริหารภาครัฐยุคใหม ใหมีความรู ทักษะ และความพรอมเพื่อ
บริหารราชการในยุค e-government 
 4.  เพื่อสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและขยายองคความรูดานรัฐประศาสน
ศาสตรในประเทศไทยรวมกับสถาบันวิชาการอื่น 
   5.  เพื่อใหบริการวิชาการ เชน การฝกอบรม / สัมมนา / การวิจัย หรือบริการใหคําปรึกษา  แนะนําแก
หนวยงาน ชุมชน และสังคม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร – วันอาทิตย     เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา  
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2.  การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 – 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 4

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน(letter grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(numeric grades) ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเย่ียม    4.0 
     B+    ดีมาก    3.5 
     B    ดี     3.0 
     C+    พอใช    2.5 
     C    ออนมาก   2.0 
     F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได  สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U 
แลวแตกรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 

   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กล่ันกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา     ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 

    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน 
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
       ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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       ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
ผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

        2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน          6 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาบังคับ        21 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข ทําการศึกษาคนควาอิสระ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาพื้นฐาน         6 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาบังคับ                       21 หนวยกิต 
    4) หมวดวิชาเลือก          6 หนวยกิต 
    5) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน  ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือกและไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S / 
U (พอใจ / ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                      3(3-0-6)    
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาพื้นฐาน        จํานวน   6  หนวยกิต 
PAD  602  การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย                           3(3-0-6)    
    (Thai Politics, Economics, and Society) 
 
PAD  603    ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ                                               3(3-0-6)    
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   (Research Methodology and Statistics)  
 
 3.  หมวดวิชาบังคับ         จํานวน    21 หนวยกิต  
PAD  610  รัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจแผนใหม         3(3-0-6)    
    (Public Administration and New Public Management) 
PAD  612  องคการ การบริหาร และพฤติกรรมองคการ              3(3-0-6)    
   (Organization, Management, and Organizational Behavior) 
PAD  613  การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง                    3(3-0-6)    
   (Public Finance and Fiscal Management) 
PAD  615  นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ              3(3-0-6)    
   (Public Policy and Strategic Management) 
PAD  616  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย                   3(3-0-6)    
   (Human Resource Management and Development) 
PAD  617  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร                                3(3-0-6)    
   (Management Information System) 
PAD  623  กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ                              3(3-0-6)    
   (Public Laws and Public Administration) 
  
 4.  หมวดวิชาเลือก         จํานวน      6 หนวยกิต 
 นักศึกษาแผน ข จะตองเลือกศึกษาในแขนงใดแขนงหนึ่งตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.1  แขนงวิชาการบริหารทั่วไป เลือกศึกษา 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้ 
PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6)    
   (Service Operations Management) 
PAD  643  การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน        3(3-0-6)    
    (Public and Private Management) 
PAD  644  ทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน                        3(3-0-6)    
   (Local Government Theory) 
PAD  690  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ         3(3-0-6)    
   (Seminar in Public Administration) 
  4.2  แขนงวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาตอไปนี้ 
PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6)    
    (Service Operations Management)       
MKT  661  การจัดการการตลาด                                3(3-0-6)    
   (Marketing Management) 
 
EBS  681  การจัดการหวงโซอุปทาน                      3(3-0-6)    
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    (Supply Chain Management) 
MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและธรรมาภิบาล          3(3-0-6)    
   (Business Ethics and Good Governance) 
  4.3  แขนงวิชาการบริหารเมือง เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาตอไปนี้ 
PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ              3(3-0-6)    
   (Service Operations Management) 
PAD  644  ทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน                        3(3-0-6)    
   (Local Government Theory) 
PAD  653  เมืองและการพัฒนาเมือง                         3(3-0-6)    
   (Urbanization and Urban Development) 
CRC  601  ทฤษฎีการอนุรักษ                    3(3-0-6)    
   (Theory of Conservation) 
CRC  628  การวางแผนอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท    3(3-0-6) 
    (Urban and Rural Conservation Planning) 
 
 5.  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)        จํานวน   12  หนวยกิต 
PAD  699  วิทยานิพนธ                                                                12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
 6.  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)                   จํานวน    6  หนวยกิต 
PAD  696  การศึกษาคนควาอิสระ          6(0-18-9) 
   (Independent study)                   
PAD  697  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive examination) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการศึกษา   
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 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ปที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)*
 (English for Graduate Studies) 
PAD 602 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย         3(3-0-6)  
 (Thai Politics, Economics, and Society) 
PAD 603 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ           3(3-0-6)  
 (Research Methodology and Statistics) 
PAD 610 รัฐประศาสนศาสตรและการบริหาร         3(3-0-6)  
         รัฐกิจแผนใหม   
 (Public Administration and  
         New Public Management) 
PAD 612 องคการ การบริหาร และพฤติกรรมองคการ 3(3-0-
6) 
         (Organization, Management,  
         and Organizational Behavior) 

    รวม              12 หนวยกิต
* ไมนับรวมหนวยกิต 

PAD 613 การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง   3(3-0-6)
 (Public Finance and Fiscal Management) 
PAD 615 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
 (Public Policy and Strategic Management) 
PAD 616 การบริหารและการพัฒนา                 3(3-0-6)
         ทรัพยากรมนุษย    
         (Human Resource Management and   
         Development) 
PAD 617 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร         3(3-0-6)  
         (Management Information Systems) 
 
 
 
                               รวม      12  หนวยกิต

                                                                       
ปที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
PAD 623 กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ        3(3-0-6)  
 (Public Laws and Public Administration) 
PAD 699 วิทยานิพนธ           9(0-27-14) 
 (Thesis) 

       รวม   12  หนวยกิต

PAD 699 วิทยานิพนธ                     3(0-9-5)
 (Thesis) 
 
 

              รวม         3 หนวย
กิต
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 สําหรับนักศึกษาแผน ข (การศึกษารายวิชา การศึกษาคนควาอิสระและสอบประมวลความรู) 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)*
 (English for Graduate Studies) 
PAD 602 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย         3(3-0-6) 
 (Thai Politics, Economics and Society) 
PAD 603 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ           3(3-0-6) 
 (Research Methodology and Statistics) 
PAD 610 รัฐประศาสนศาสตรและการบริหาร        3(3-0-6) 
         รัฐกิจแผนใหม 
 (Public Administration and  
          New Public Management) 
PAD 612 องคการ การบริหาร และพฤติกรรมองคการ 3(3-0-
6)        
 (Organization, Management and  
         Organizational Behavior) 

    รวม             12  หนวยกิต
* ไมนับรวมหนวยกิต 

PAD 613 การคลังสาธารณะและการบริหารการคลัง  3(3-0-6)   
 (Public Finance and Fiscal Management) 
PAD 615 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
 (Public Policy and Strategic Management) 
PAD 616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
 (Human Resource Management and       
          Development) 
PAD 617 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร         3(3-0-6) 
         (Management Information Systems) 
 
 
 
 

                    รวม           12  หนวย
กิต

 
ปที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
PAD 623 กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ        3(3-0-6)
 (Public Laws and Public Administration) 
XXXXX วิชาเลือก              3(3-0-6) 
XXXXX วิชาเลือก              3(3-0-6) 
PAD 696 การศึกษาคนควาอิสระ           6(0-18-9) 
 (Independent study)  
PAD 697 การสอบประมวลความรู                  0(0-0-0) 
 (comprehensive examination) 

             รวม        15 หนวยกิต

 

 
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                 (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                              3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
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ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 
of study. 
 
 2.  หมวดวิชาพื้นฐาน                (6  หนวยกิต) 
PAD  602  การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย        3(3-0-6) 
   (Thai Politics, Economics , and Society) 
 สภาพและปญหาของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทย โดยใชแนวคิด ทฤษฎี
ตาง ๆ ในการวิเคราะหตัวแปรปญหาท้ัง 3 ดาน ศึกษาความเชื่อมโยง หรือการมีอิทธิพลสงผลซึ่งกันและกันของ
ประเด็นปญหาตาง ๆ ในสังคม รวมถึงการช้ีจุดเดน จุดดอยของแตละแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหปญหา
สังคมไทยดวย  
 The Thai social phenomena and social problems in economics, politics and cultural aspect, 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  603  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ         3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Statistics) 
 ความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวทาง 
รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดแก การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การสํารวจและ
ทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง การใชสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห 
และพยากรณขอมูลที่ไดจากกการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 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. 
 
  3.  หมวดวิชาบังคับ          (6  หนวยกิต) 
PAD  610  รัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจแผนใหม    3(3-0-6) 
   (Public Administration and New Public Management) 
 ความเปนมา แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ขอบขายและเนื้อหาทฤษฎี และแนวความคิดของ
ขบวนการศึกษาการบริหารรัฐกิจแผนใหม (New Public Management) ปรัชญา และลักษณะของภาครัฐ (public 
sector) สาธารณประโยชน สาธารณกิจ (public affairs) สินคา และบริการสาธารณะ (public goods and services) 
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การประยุกตและการปรับทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตรกับปรากฎการณและปญหาการบริหาร เพื่อสรางทักษะในการ
สังเกต ประมวลผล ประเมิน วิเคราะห และสังเคราะหสถานการณ 
 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  องคการ การบริหาร และพฤติกรรมองคการ    3(3-0-6)  
   (Organization, Management , and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดวาดวย ทฤษฎีองคการ (organization theory) ต้ังแตรากฐานทฤษฎีทางสังคมวิทยาจนถึง
ทฤษฎีสหวิทยาการท่ีพรรณนา และอธิบายองคการสมัยใหม ทฤษฎีองคการสาธารณะ (public organization) 
ตลอดจนองคการรูปวิสาหกิจ (corporation)  ทฤษฎีการจัดการ (management theory) ไดแก ทฤษฎีแนวความคิด
เร่ืองการวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ ตลอดจนแนวความคิด และวิธีการประเมินผล (evaluation) 
และ ทฤษฎีและแนวความคิดวาดวยเร่ืองพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ การ
ติดตอสื่อสาร ความขัดแยง และวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท วิธีการที่ผูนําประยุกตแนวความคิด
เหลานี้ในการบริหารองคการสมัยใหม  
 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 เนื้อหาและองคประกอบของการคลังสาธารณะซึ่งครอบคลุมท้ังรายรับและรายจายตลอดจนปญหา
สําคัญ เชน งบประมาณและหนี้สาธารณะ ศึกษาแนวความคิด ขอบขาย เนื้อหาและกระบวนการบริหารงานคลัง
จุลภาคระดับองคการหรือวิสาหกิจ โดยครอบคลุมองคประกอบและเนื้อหาของการคลังวิสาหกิจ (corporate finance) 
โดยเนนสภาพและปญหาของสถาบันภาครัฐในประเทศไทยเปนกรณีศึกษา 
 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  นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
   (Public Policy and Strategic Management) 
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 แนวความคิด ความเปนมา ทฤษฎีวาดวยนโยบายและนโยบายสาธารณะท้ังตามแนวรัฐศาสตรและ
แนวนโยบายศาสตร (policy sciences) กลาวคือ ศึกษานโยบายสาธารณะที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอม ระบบนโยบาย 
สาระของนโยบาย (policy content) กระบวนการนโยบาย (policy process) ตลอดจนสาระ เทคนิคและกรรมวิธีในการ
กําหนดนโยบาย (formulation) การวิเคราะหนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation) ศึกษาแนวความคิด 
ระบบและเทคนิควิธีการวาดวยการบริหารเชิงกลยุทธ การประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธในปญหาสาธารณะ (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  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 
   (Human Resource Management and Development) 
 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาการทรัพยากรมนุษย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวิเคราะหและการ
ออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทบาทหนาที่และความสําคัญของ
สหภาพแรงงาน ตลอดจนการใชระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 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. 
 
PAD  617  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร       3(3-0-6)  
   (Management Information System) 
 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อใหผูบริหารไดใชเพื่อการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ และการแกปญหา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวางแผนกลยุทธดานสารสนเทศ ระบบสนับสนุนเพื่อการ
ตัดสินใจ การจัดเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบฉลาด การประสานงานขามองคการ การวางแผนทรัพยากร
ขององคการ กลยุทธการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคมออนไลน และปญหาการจัดการในการพัฒนาระบบ
อันนําไปสูความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 The executive’s use of information system for planning, controlling, making decision, and solving 
problems including system information system strategic planning, decision support system, electronic document 
management, intelligent system, inter-organization coordination, enterprise resource planning, electronic 
commerce strategy, social network and management issues in system development in order to serve as a 
basis for a systematic e-government. 
 
PAD  623  กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ      3(3-0-6) 
   (Public Laws and Public Administration) 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 – 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 14

 ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ของหลักกฎหมายท่ัวไป พัฒนาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย หลักการ
บริหารงานและบังคับใชกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนฉบับตางๆ ที่สําคัญตอการบริหารรัฐกิจ เชน กฎหมาย
ปกครอง การดําเนินการ หรือการปฏิบัติราชการทางปกครอง การละเมิด ความรับผิดชอบและรับการตรวจสอบดาน
ตาง ๆ รวมท้ังการปกครอง อํานาจหนาที่ และวิธีดําเนินคดีของศาลปกครอง (administrative court) รวมท้ังศึกษา
คดีและคําพิพากษาตัวอยางที่นาสนใจ 
 Concepts and theories of jurisprudence, historical development of legal reform with articular regards 
to public laws in Thailand, principles of public laws. administration laws, and enforcement. Some important 
public laws significant to public administration such as administrative laws, public accountability, public and 
judicial review, the jurisdiction and procedure of Thai administrative court, etc. The content and the ruling of 
some important legal cases will also be examined.  
 
  4. หมวดวิชาเลือก            (6 หนวยกิต) 
PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6) 
   (Service Operations Management) 
 ทฤษฎี และแนวความคิดวาดวยธรรมชาติ และลักษณะของบริการ และสาขางานบริการ (service sector) 
ทั้งสวนที่คลายคลึงและแตกตางจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing industry) ทั่วไป ลักษณะและ
องคประกอบของระบบการดําเนินงาน (operating systems) ในองคการในธุรกิจ วงจรของการจัดทําบริการต้ังแตการ
ออกแบบระบบการดําเนินงานบริการ การบริหารธุรกิจบริการ การจัดอํานวยบริการจนถึงการตลาดการบริการ 
วิเคราะหประเด็น และปญหาของการบริหารดําเนินงาน ทั้งในดานของคุณภาพและปริมาณ การพัฒนาทักษะในการ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยการประยุกตใชเทคนิคในการวิเคราะห เพื่อนําไปปรับปรุงความสามารถขององคการใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารเชิงกลยุทธ การควบคุม การจัดการคุณภาพ การวางแผนบริหาร 
และการประเมินโครงการ  
 The nature and characteristics of services in contrast to the nature and characteristics of the 
manufacturing industry, the characteristics and components of the service operating systems, the business 
cycle since the design, service delivery and service marketing, the service management problems both in 
terms of quality and quantity. Develop problem – solving skills by using modern techniques to analyze the 
problems and improve organization’s capability and efficiency. Important topics include: strategic management, 
planning and control, quality management, project management and project evaluation.  
 
PAD  643  การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน       3(3-0-6) 
   (Public and Private Management) 
 เปรียบเทียบปรัชญา แนวความคิด พันธกิจ วิสัยทัศน และกระบวนการบริหารทั้งในดานการวางแผน การ
จัดองคการ การใชภาวะผูนํา และการควบคุมขององคการภาครัฐ และภาคเอกชน 
 Comparative study on public and private organizations. Philosophy,concepts,mission and management 
process including planning, leadng, organizing and controlling of those organization will be examined.  
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PAD  644  ทฤษฎีการปกครองทองถิ่น         3(3-0-6) 
   (Local Government Theory) 
 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ โครงสรางองคการและกระบวนการบริหารอํานาจ หนาที่ และขอบขาย
ความสัมพันธของอํานาจหนาที่ระหวางองคการบริหารสวนทองถ่ินดวยกันเอง และระหวางองคการบริหารสวนทองถ่ิน
กับรัฐบาล โดยองคการบริหารสวนทองถ่ินประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
 Concept of decentralization, structure, management processes, authority, power relationships between 
central and local government as well as among different forms of local governments. Provincial administration 
organization, Municipality, Tambon administrative organization, Bangkok metropolis and Pattaya city.  
 
PAD  690  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ         3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Administration) 
 เนนการสัมมนาและอภิปรายในประเด็นทางการบริหารที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก รวมท้ังการ
สัมมนาแนวคิดใหมๆ เก่ียวกับการบริหารที่เกิดข้ึน 
 Seminar in public administration issues which new concepts and events of administration and 
organization will be discussed.   
 
PAD  653  เมืองและการพัฒนาเมือง         3(3-0-6) 
   (Urbanization and Urban Development) 
 วิวัฒนาการและทฤษฎีการกอตัวของเมือง สภาพและปญหาดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม เครือขายการ
ปกครองทองถิ่นระดับตาง ๆ ในเขตเมือง แนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง  
 Evolution and theory of urbanism and urbanization. Examination of the characteristics and problems 
in such are as ecological, economic, socio – cultural, and the network of intergovernmental relations in 
urban communities. Urban renewal approaches and strategies are also examined.  
 
CRC  601  ทฤษฎีการอนุรักษ          3(3-0-6) 
   (Theory of Conservation) 
 หลักการเบื้องตนเก่ียวกับการอนุรักษงานสถาปตยกรรม และส่ิงแวดลอม ทั้งในเชิงความหมาย แนวความคิด 
หลักการ ทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 The fundamental principle for the architectural and environmental conservation in case of meanings, 
concepts, principles, theories include the related laws.  
 
CRC  628  การวางแผนอนุรักษชุมชนเมืองและชนบท     3(3-0-6) 
   (Urban and Rural Conservation Planning) 
 หลักการ เทคนิค วิธีการอนุรักษชุมชน และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และศิลปกรรมของเมือง และชนบท 
การประเมินคุณคาองคประกอบของชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มีคุณคา เชน ที่ดิน ปาไม ภูเขา แหลงน้ํา และพลังงาน 
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อาคาร กลุมอาคาร แหลงโบราณคดี และพื้นที่ที่ควรไดรับการอนุรักษ ศึกษานโยบายการอนุรักษ กฎหมายและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่จะสนับสนุนใหการปฏิบัติตามแผนการอนุรักษอยางมีประสิทธิผล 
 Principles, techniques, methods to conserve community and natural environment, including urban and 
rural arts, evaluation of values of community components and valuable environments such as lands, forests, 
and mountains, water sources and energy, buildings, compound buildings, archeological spots and areas needs 
to be conserved, study, policy of conservation, law and other tools which will provide support for practice 
according to conservation plan effectively.  
    
MKT  661  การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
 การวางแผนกลยุทธและการแกปญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารทางการตลาด การวิเคราะหภายใน 
และสภาพแวดลอมภายนอก การประเมินความตองการของตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา 
การกระจายสินคา การสงเสริมผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภคและสวนผสมทางการตลาด บทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหารทางการตลาด เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขาใจพื้นฐานการจัดการการตลาด ในการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 
ราคา การกระจายสินคาไดอยางถูกตอง และใชเปนขอมูลเพื่อการกําหนดกลยุทธขององคการ  
 Strategic marketing planning and problem solving; process of marketing management: internal and 
external analysis, demand determination, product positioning, pricing, product distribution, product promotion, 
consumer behavior and marketing mix. Roles and responsibility of marketing manager in preparing marketing 
strategy. The course objective is to understand the fundamental marketing management in various aspects, 
identification of target customers and product distribution to the corporate strategy.  
 
EBS  681  การจัดการหวงโซอุปทาน         3(3-0-6) 
   (Supply Chain Management) 
 แนวความคิดของการสมานโซอุปทาน และความสามารถในการแขงขันของโซคุณคา การตอบสนองผูบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอยางรวดเร็วและอื่น ๆ แงมุมตาง ๆ ในดานผลลัพธของการปฏิบัติงาน เชน 
การพยากรณ การประสานงานระหวางผูผลิต และผูจัดจําหนาย การควบคุมสินคาคงคลัง  โดยผูผลิตและการเติม
สินคาอยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสรางโซอุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซอุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส   โลจิสติกสยอนกลับ และการบริหารการกระจาย
สินคา การปรับปรุงโซอุปทานใหดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธโซอุปทานใหเขากับกลยุทธรวมของธุรกิจ  
 The concepts of supply chain integration and value chain competitiveness, efficient consumer 
response, quick response, etc; operational performance issues such as forecasting, supplier–producer 
coordination, vendor–manfaged inventory, and continuous replenishment; supply–chain restructuring;  impact 
of product design; role of information technology in supply chain integration; procurenment, logistics, reverse 
logistics, and distribution management; supply chain optimization; linking supply chain strategy to overall 
business strategy.  
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MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 
   (Business Ethics and Good Government) 
 ประเด็นปญหาดานจริยธรรมในบริบทของธุรกิจ คําจํากัดความของจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับขอปฏิบัติทาง
ศีลธรรม และคานิยมของสังคมท่ีใชในกระบวนการการใชเหตุและผล รวมท้ังการตัดสินใจและพฤติกรรมท่ีมีผลมาจาก
กระบวนการใชเหตุและผลนั้นๆ กรอบความคิดทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ประเด็น
เก่ียวกับการตัดสินใจทางจริยธรรม โดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนาดใหญ และขอ
ปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทเหลานั้น ตลอดจนการศึกษาวิธีการดําเนินการในรูปแบบของบรรษัทภิบาลขององคการ
ธุรกิจ 
 Ethical issues in business context. The definition of ethics in relation to society’s moral codes and 
values used in the reasoning process as well as the decisions and behaviors that result from the process. 
Appropriate ethical frameworks and behaviors in a given situation. The issues of arriving at ethical decisions 
with concerns for society and the environment. Comparative study of corporations and their codes of ethics 
include the study of the formation and produce to conduct the good government business. 
 
 5.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ  
PAD  696  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9)  
   (Independent study) 
 หัวขอที่นักศึกษาสนใจภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแบบตัวตอตัวเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือการศึกษากรณีศึกษาดวยตนเองเพื่อสรางประสบการณงานวิจัย และ
ความลุมลึกแกสาขาวิชาเอกของตน โดยตองเสนอเอกสารประกอบการศึกษาและนําเสนอดวยปากเปลาใหอาจารยได
ประเมินผลดวย 
 This independent study, conducted under the supervision of faculty advisors, provides an opportunity 
for the student to carry out a creative research project of his/her choice. The selecting of a topic a topic is 
supposed to strengthen the research experience in his/her major area.  A formal and carefully organized 
written paper and an oral presentation are required. 
 
PAD  697  การสอบประมวลความรู          0(0-0-0)อ  
   (Comprehensive examination) 
   วิชาบังคับกอน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน 
  การสอบประมวลความรูเกรด : ผาน/ไมผาน 
   Prerequisite: All other core courses. 
  Comprehensive examination. S/U graded  
 
PAD  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับเร่ืองที่
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นักศึกษาสนใจและอยูในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกของนักศึกษาภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุม
และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ การสําเร็จตองมีรายงานวิทยานิพนธและการสอบปากเปลา 
 Thesis research for Master of Public Administration. This is a program of selected research on 
contemporary issues/topics pertaining to the major area identified in his/her study program, the research is 
carried out under faculty and thesis committee’s supervision and guidance. Completion requires a written 
thesis report and an oral defense. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
 การทําการศึกษาคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยนักศึกษา หลังจาก
เรียนรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตรมาแลว โดยนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยมาเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาคนควา และจัดทําเปนรายงาน ทั้งนี้ โดยมีอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เปน
ผูดูแลควบคุมใหคําแนะนํา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่ไดศึกษาตามหลักสูตรนํามาประยุกตใช ไดอยาง
เปนรูปธรรม 
 ดังนั้น การทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธจึงถือวาเปนการวัดผลทางการศึกษาสวนสําคัญใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหแนใจไดวาเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรไปแลว มีองคความรูรวมถึงเคร่ืองมือทางการ
บริหารที่เพียงพอตอการแกปญหา วิจัย หรือสรางสรรคคุณคาตางๆทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการไดดีตามท่ี
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากําหนดไว 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 ตามที่ขอ 4.1 นักศึกษาจะตองทําการคนควา/เรียนรูรวมถึงทบทวนองคความรูดวยตนเอง ดังนั้นนักศึกษา
จะตองมีวินัยในตนเองในการวางแผนการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ต้ังแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ
ถึงแมวาโดยระเบียบขอบังคับตามมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการกําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษา 
และ/หรือ คณะกรรมการ คอยใหคําปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดทําก็ตาม แตการคาดหวังของหลักสูตร คือ ตองการ
ใหนักศึกษาตระหนักถึงการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน ไดพบกับประสบการณจริงในการทําการศึกษาคนควา ใน
รูปแบบของการทําวิจัย เพื่อใหนักศึกษามีความแกรงทั้งดานวิชาการ ดานปฏิบัติการ รวมถึงดานทักษะความคิด และ
ทักษะดานมนุษยสัมพันธควบคูกันไปดวย สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐานการเรียนรูที่หลักสูตรมุงหวังใหเกิดข้ึนจากการศึกษา
คนควาดวยตัวเอง 
 3. ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ  เร่ิมต้ังแตภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษาท่ี 2 ของแผนการศึกษา 
   การศึกษาคนควาอิสระ เร่ิมต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาท่ี 2 ของแผนการศึกษา 
 4. จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ    จํานวน 12  หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ จํานวน   6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 เนื่องจากเปนการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตรจึงเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท้ังที่ทําการศึกษา   
คนควาอิสระ และวิทยานิพนธ ดังนี้ 
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  5.1 ประชุมช้ีแจงใหนักศึกษาไดเขาใจหลักการ แนวคิด รวมถึงมาตรฐานของการทําการศึกษาคนควา
อิสระ และวิทยานิพนธ รวมถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานการศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในเร่ืองดังกลาว 

  5.2 ชี้แจงทําความเขาใจกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทํารวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของที่ตองยื่นตอหลักสูตร 
และบัณฑิตวิทยาลัยต้ังแตตนจนจบ 

  5.3 ใหคําแนะนําการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ 
                เลือกหัวขอการทําใหสอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน 
  5.4  จัดหาอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลวแตกรณีใหนักศึกษา 
  5.5  จัดอาจารยประจําหลักสูตรคอยใหคําแนะนํา ประสานงาน หรือ แกไขปญหาในบางประเด็นที่ติดขัด 

เพื่อใหนักศึกษาดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
  5.6  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในเร่ืองระบบเอกสารตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5.7  ดําเนินงานทางธุรการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา เชน ออกหนังสือถึงหนวยงานท่ี

นักศึกษาขอเขาไปเก็บขอมูล 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 หลักสูตรไดยึดถือขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการติดตาม
ประเมินผล ตามกระบวนการ/ ข้ันตอนตางๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว นอกจากนี้ หลักสูตรยังได   
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1 เชิญนักศึกษามาประชุม หรือพบปะเพื่อติดตามความกาวหนา เปนระยะๆ อยางนอย 1-2 เดือนตอ

คร้ัง  
  6.2 สอบถามจากอาจารยที่ปรึกษาวานักศึกษามีความกาวหนา หรือมาพบเพื่อขอคําปรึกษาแนะนํามาก

นอยเพียงใด 
  6.3 นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาใหหลักสูตรทราบเปนระยะ  เปนตน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ผูศึกษาจะไดประโยชน 2 ประการหลังจากสําเร็จการศึกษา กลาวคือ 
ประการแรก นักศึกษาท่ีทํางานอยูแลวจะไดประโยชนในการเพิ่มความรู ทักษะและทัศนคติและไดใชประโยชนในการ
ไดคุณวุฒิเพิ่มเติม เพื่อปรับสถานะทางตําแหนงหรือหนาที่การงานใหสูงข้ึน และประการที่สอง สําหรับนักศึกษาท่ียัง
ไมไดทํางานก็สามารถนําความรู ทักษะ ทัศนคติ รวมถึงคุณวุฒิที่ไดรับไดใชในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษาได ดังนั้น  อาชีพที่ระบุดานลางนี้จึงสนับสนุนประโยชน 2 ประการ ดังกลาวมาขางตน  ประกอบไปดวย
อาชีพดังตอไปนี้        
 1.  ขาราชการหรือพนักงานของรัฐทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี 
ผูอํานวยการสํานัก/กอง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดองคกานบริหารสวนตําบล เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ นักบริหารในระดับตางๆ  
 2.  ทหาร/ตํารวจ ทั้งระดับสัญญาบัตรและระดับประทวน ในทุกสายงาน ทุกเหลาทัพ และทุกชั้นยศ 
 3.  นักการเมืองทุกระดับการปกครอง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา รวมถึงขาราชการการเมืองตางๆ นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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นายกเทศมนตรี  
 4.  บุคลากรทางการศึกษาท้ังสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เชน ครู อาจารย นักวิจัย  ผูบริหาร
รวมถึงเจาหนาที่สายงานสนับสนุน  
 5.  ผูบริหารและบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  การประปานคร
หลวง  การประปาสวนภูมิภาค  
 6.  ผูบริหารและบุคลากรในองคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  
 
สถานที่ติดตอ 
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร หอง 303 ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน
พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 1048  
www.rsu.ac.th         e-mail : n_samuththa@hotmail.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


