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หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration Program 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Public Administration 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : รป.ม. 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.P.A. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร� และบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรชัญา  

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร�มีปรัชญาในการดําเนินงานทางวิชาการเพ่ือสร�างและพัฒนาหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร�ที่มีคุณภาพสูง เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู� ความก�าวหน�าของศาสตร�

สากลเพ่ือสนองตอบความต�องการกําลังคนด�านการบริหารงานสาธารณะของประเทศในขณะเดียวกัน ได�ส�งเสริมการ

วิจัยเพ่ือเพ่ิมความรู�ความเข�าใจสภาพป�ญหาการบริหารงานสาธารณะ หรือภาครัฐของไทย บริการทางวิชาการแก�

สังคมและชุมชน รวมถึงปลูกฝ�งจิตสํานึกในการส�งเสริมและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู�กันไปด�วย 

 

ความสําคัญ 

 รัฐประศาสนศาสตร� ถือว�าเป�นสาขาวิชาที่มีมายาวนาน และมีความเป�นสากล มีความเป�นสังคมศาสตร�

ประยุกต�ที่ว�าด�วยการบูรณาการสาธารณกิจ และการบริหารรัฐกิจ จึงมีความเป�นสหวิทยาการที่ต�องศึกษาโดย

เชื่อมโยงองค�ความรู�ต�าง ๆ เข�าด�วยกันอย�างเป�นระบบ  

 ดังนั้นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร� จึงมิได�มุ�งเน�น เพ่ือให�ผู�ศึกษามีองค�ความรู� (body of knowledge) เพียง

อย�างเดียว แต�ยังมุ�งเสริมสร�างให�ผู�ศึกษาเป�นนักบริหารรัฐกิจท่ีเป�นมืออาชีพ มีท้ังองค�ความรู�ด�านทฤษฎี และการนํา

ความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการบริหารงานได�อย�างเป�นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสร�างคุณูปการที่

สําคัญต�อสังคม และประเทศชาติได�เป�นอย�างดี  

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตนักบริหาร สนองความต�องการด�านทรัพยากรมนุษย�ให� กับสังคม ได�แก� ส�วนราชการ    

สถาบันทางการเมือง รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน ธุรกิจที่เก่ียวข�องกับราชการ  หน�วยงานในกํากับของรัฐบาล 
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องค�การประชาชน ตลอดจนหน�วยการปกครองท�องถิ่น เป�นต�น 

 2.  เพ่ือสร�างและบูรณาการองค�ความรู�ด�านการบริหารสมัยใหม� สําหรับภาครัฐ และความร�วมมืออันดี

ระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 3.  เพ่ือศึกษา พัฒนาและผลิตบัณฑิตด�านบริหารภาครัฐยุคใหม� ให�มีความรู� ทักษะ และความพร�อมเพ่ือ

บริหารราชการในยุค e-government 

 4.  เพ่ือส�งเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาและขยายองค�ความรู�ด�านรัฐประศาสน

ศาสตร�ในประเทศไทยร�วมกับสถาบันวิชาการอื่น 

   5.  เพ่ือให�บริการวิชาการ เช�น การฝ�กอบรม / สัมมนา / การวิจัย หรือบริการให�คําปรึกษาแนะนําแก�

หน�วยงาน ชุมชน และสังคม 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน  วันเสาร� - วันอาทิตย�     เวลา 09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการจัดการศึกษา  

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซึ่งมี

ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�   

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยในการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการสอนเป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ
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รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล  เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือ ตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน(letter grades) ที่มีค�าระดับข้ัน 

(numeric grades) ดังต�อไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม    4.0 

     B+    ดีมาก    3.5 

     B    ดี     3.0 

     C+    พอใช�    2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก     0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนนิการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา
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ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ 

ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

       ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อท่ีประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับ



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 – 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 6 

สมบรูณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

       ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ผลงานซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมี

กรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

        2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา     

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ� หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน          6 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาบังคับ        21 หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข ทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน         6 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาบังคับ                       21 หน�วยกิต 

    4) หมวดวิชาเลือก          6 หน�วยกิต 

    5) การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือกและไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S / 

U (พอใจ / ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

                           จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                      3(3-0-6)    

   (English for Graduate Studies) 

 

 2.  หมวดวิชาพื้นฐาน        จํานวน   6  หน�วยกิต 

PAD  602  การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย                           3(3-0-6)    

    (Thai Politics, Economics, and Society) 
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PAD  603    ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ                                               3(3-0-6)    

   (Research Methodology and Statistics)  

 

 3.  หมวดวิชาบังคับ         จํานวน    21 หน�วยกิต  

PAD  610  รัฐประศาสนศาสตร�และการบริหารรัฐกิจแผนใหม�         3(3-0-6)    

    (Public Administration and New Public Management) 

PAD  612  องค�การ การบริหาร และพฤติกรรมองค�การ              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  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                                3(3-0-6)    

   (Management Information System) 

PAD  623  กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ                              3(3-0-6)    

   (Public Laws and Public Administration) 

  

 4.  หมวดวิชาเลือก         จํานวน      6 หน�วยกิต 

 นักศึกษาแผน ข จะต�องเลือกศึกษาในแขนงใดแขนงหนึ่งต�อไปนี้ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 

  4.1  แขนงวิชาการบริหารทั่วไป เลือกศึกษา 2 วิชา จากวิชาต�อไปนี้ 

PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6)    

   (Service Operations Management) 

PAD  643  การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน        3(3-0-6)    

    (Public and Private Management) 

PAD  644  ทฤษฎีการปกครองท�องถิ่น                        3(3-0-6)    

   (Local Government Theory) 

PAD  690  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ         3(3-0-6)    

   (Seminar in Public Administration) 

  4.2  แขนงวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาต�อไปนี้ 

PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6)    

    (Service Operations Management)       

MKT  661  การจัดการการตลาด                                3(3-0-6)    

   (Marketing Management) 
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EBS  681  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน                      3(3-0-6)    

    (Supply Chain Management) 

MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและธรรมาภิบาล          3(3-0-6)    

   (Business Ethics and Good Governance) 

  4.3  แขนงวิชาการบริหารเมือง เลือกศึกษา 2 วิชาจากวิชาต�อไปนี้ 

PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ              3(3-0-6)    

   (Service Operations Management) 

PAD  644  ทฤษฎีการปกครองท�องถิ่น                        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  การวางแผนอนุรักษ�ชุมชนเมืองและชนบท    3(3-0-6) 

    (Urban and Rural Conservation Planning) 

 

 5.  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2)        จํานวน   12  หน�วยกิต 

PAD  699  วิทยานิพนธ�                                                                12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

 6.  การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)                   จํานวน    6  หน�วยกิต 

PAD  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ          6(0-18-9) 

   (Independent study)                   

PAD  697  การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0) 

   (Comprehensive examination) 
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แผนการศึกษา   

 สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

ป�ที่ 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 รัฐประศาสนศาสตร�และการบริหาร         3(3-0-6)    

         รัฐกิจแผนใหม�   

 (Public Administration and  

         New Public Management) 

PAD 612 องค�การ การบริหาร และพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6) 

         (Organization, Management,  

         and Organizational Behavior) 

    รวม              12 หน�วยกิต 

* ไม�นับรวมหน�วยกิต 

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  หน�วยกิต 

                                                                       

ป�ที่ 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  หน�วยกิต 

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

 (Thesis) 

 

 

              รวม         3 หน�วยกิต 
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 สําหรับนักศึกษาแผน ข (การศึกษารายวิชา การศึกษาค�นคว�าอิสระและสอบประมวลความรู�) 

ป�ที่ 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 รัฐประศาสนศาสตร�และการบริหาร        3(3-0-6) 

         รัฐกิจแผนใหม� 

 (Public Administration and  

          New Public Management) 

PAD 612 องค�การ การบริหาร และพฤติกรรมองค�การ 3(3-0-6)        

 (Organization, Management and  

         Organizational Behavior) 

    รวม             12  หน�วยกิต 

* ไม�นับรวมหน�วยกิต 

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 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร         3(3-0-6) 

         (Management Information Systems) 

 

 

 

 

                    รวม           12  หน�วยกิต 

 

ป�ที่ 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 การศึกษาค�นคว�าอิสระ           6(0-18-9) 

 (Independent study)  

PAD 697 การสอบประมวลความรู�                  0(0-0-0) 

 (comprehensive examination) 

             รวม        15 หน�วยกิต 

 

 

คําอธิบายรายวิชา   

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                 (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                              3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
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ตําราที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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  หน�วยกิต) 

PAD  602  การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย        3(3-0-6) 

   (Thai Politics, Economics , and Society) 

 สภาพและป�ญหาของสังคมไทยทางด�านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทย โดยใช�แนวคิด ทฤษฎี

ต�าง ๆ ในการวิเคราะห�ตัวแปรป�ญหาทั้ง 3 ด�าน ศึกษาความเช่ือมโยง หรือการมีอิทธิพลส�งผลซ่ึงกันและกันของ

ประเด็นป�ญหาต�าง ๆ ในสังคม รวมถึงการชี้จุดเด�น จุดด�อยของแต�ละแนวคิดทฤษฎีที่ใช�ในการวิเคราะห�ป�ญหา

สังคมไทยด�วย  

 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) 

 ความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธ�ของศาสตร� ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร� แนวทาง 

รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ได�แก� การกําหนดประเด็นป�ญหาการวิจัย การสํารวจและ

ทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร กลุ�มตัวอย�าง การใช�สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห� 

และพยากรณ�ข�อมูลที่ได�จากกการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร� 

 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  หน�วยกิต) 

PAD  610  รัฐประศาสนศาสตร�และการบริหารรัฐกิจแผนใหม�    3(3-0-6) 

   (Public Administration and New Public Management) 

 ความเป�นมา แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร� ขอบข�ายและเนื้อหาทฤษฎี และแนวความคิดของ

ขบวนการศึกษาการบริหารรัฐกิจแผนใหม� (New Public Management) ปรัชญา และลักษณะของภาครัฐ (public 

sector) สาธารณประโยชน� สาธารณกิจ (public affairs) สินค�า และบริการสาธารณะ (public goods and services) 

การประยุกต�และการปรับทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร�กับปรากฎการณ�และป�ญหาการบริหาร เพ่ือสร�างทักษะในการ

สังเกต ประมวลผล ประเมิน วิเคราะห� และสังเคราะห�สถานการณ� 
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 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  องค�การ การบริหาร และพฤติกรรมองค�การ    3(3-0-6)  

   (Organization, Management , and Organizational Behavior) 

 แนวความคิดว�าด�วย ทฤษฎีองค�การ (organization theory) ต้ังแต�รากฐานทฤษฎีทางสังคมวิทยาจนถึง

ทฤษฎีสหวิทยาการที่พรรณนา และอธิบายองค�การสมัยใหม� ทฤษฎีองค�การสาธารณะ (public organization) 

ตลอดจนองค�การรูปวิสาหกิจ (corporation)  ทฤษฎีการจัดการ (management theory) ได�แก� ทฤษฎีแนวความคิด

เรื่องการวางแผน การจัดองค�การ การออกแบบองค�การ ตลอดจนแนวความคิด และวิธีการประเมินผล (evaluation) 

และ ทฤษฎีและแนวความคิดว�าด�วยเรื่องพฤติกรรมองค�การ พฤติกรรมกลุ�ม การจูงใจ ภาวะผู�นําในองค�การ การ

ติดต�อสื่อสาร ความขัดแย�ง และวัฒนธรรมองค�การ โดยเฉพาะอย�างย่ิงบทบาท วิธีการท่ีผู�นําประยุกต�แนวความคิด

เหล�านี้ในการบริหารองค�การสมัยใหม�  

 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 เนื้อหาและองค�ประกอบของการคลังสาธารณะซ่ึงครอบคลุมท้ังรายรับและรายจ�ายตลอดจนป�ญหา

สําคัญ เช�น งบประมาณและหนี้สาธารณะ ศึกษาแนวความคิด ขอบข�าย เนื้อหาและกระบวนการบริหารงานคลัง

จุลภาคระดับองค�การหรือวิสาหกิจ โดยครอบคลุมองค�ประกอบและเนื้อหาของการคลังวิสาหกิจ (corporate finance) 

โดยเน�นสภาพและป�ญหาของสถาบันภาครัฐในประเทศไทยเป�นกรณีศึกษา 

 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) 

 แนวความคิด ความเป�นมา ทฤษฎีว�าด�วยนโยบายและนโยบายสาธารณะท้ังตามแนวรัฐศาสตร�และ

แนวนโยบายศาสตร� (policy sciences) กล�าวคือ ศึกษานโยบายสาธารณะท่ีสัมพันธ�กับป�จจัยแวดล�อม ระบบนโยบาย 
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สาระของนโยบาย (policy content) กระบวนการนโยบาย (policy process) ตลอดจนสาระ เทคนิคและกรรมวิธีในการ

กําหนดนโยบาย (formulation) การวิเคราะห�นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation) ศึกษาแนวความคิด 

ระบบและเทคนิควิธีการว�าด�วยการบริหารเชิงกลยุทธ� การประยุกต�การบริหารเชิงกลยุทธ�ในป�ญหาสาธารณะ (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 การวิเคราะห�และการ

ออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย� การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝ�กอบรม การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การบริหารค�าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทบาทหน�าท่ีและความสําคัญของ

สหภาพแรงงาน ตลอดจนการใช�ระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย� 

 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) 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือให�ผู�บริหารได�ใช�เพ่ือการวางแผน การควบคุม การ

ตัดสินใจ และการแก�ป�ญหา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวางแผนกลยุทธ�ด�านสารสนเทศ ระบบสนับสนุนเพ่ือการ

ตัดสินใจ การจัดเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส� ระบบฉลาด การประสานงานข�ามองค�การ การวางแผนทรัพยากร

ขององค�การ กลยุทธ�การทําพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เครือข�ายสังคมออนไลน� และป�ญหาการจัดการในการพัฒนา

ระบบอันนําไปสู�ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� 

 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) 

 ทฤษฎีและแนวความคิดต�างๆ ของหลักกฎหมายทั่วไป พัฒนาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย หลักการ

บริหารงานและบังคับใช�กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนฉบับต�างๆ ท่ีสําคัญต�อการบริหารรัฐกิจ เช�น กฎหมาย
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ปกครอง การดําเนินการ หรือการปฏิบัติราชการทางปกครอง การละเมิด ความรับผิดชอบและรับการตรวจสอบด�าน

ต�าง ๆ รวมท้ังการปกครอง อํานาจหน�าที่ และวิธีดําเนินคดีของศาลปกครอง (administrative court) รวมทั้งศึกษา

คดีและคําพิพากษาตัวอย�างที่น�าสนใจ 

 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 หน�วยกิต) 

PAD  624  การบริหารการดําเนินงานบริการ       3(3-0-6) 

   (Service Operations Management) 

 ทฤษฎี และแนวความคิดว�าด�วยธรรมชาติ และลักษณะของบริการ และสาขางานบริการ (service sector) 

ทั้งส�วนที่คล�ายคลึงและแตกต�างจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing industry) ทั่วไป ลักษณะและ

องค�ประกอบของระบบการดําเนินงาน (operating systems) ในองค�การในธุรกิจ วงจรของการจัดทําบริการต้ังแต�การ

ออกแบบระบบการดําเนินงานบริการ การบริหารธุรกิจบริการ การจัดอํานวยบริการจนถึงการตลาดการบริการ 

วิเคราะห�ประเด็น และป�ญหาของการบริหารดําเนินงาน ท้ังในด�านของคุณภาพและปริมาณ การพัฒนาทักษะในการ

แก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต�ใช�เทคนิคในการวิเคราะห� เพ่ือนําไปปรับปรุงความสามารถขององค�การให�เกิด

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� และกระบวนการบริหารท้ังในด�านการวางแผน การ

จัดองค�การ การใช�ภาวะผู�นํา และการควบคุมขององค�การภาครัฐ 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.  

 

PAD  644  ทฤษฎีการปกครองท�องถิ่น         3(3-0-6) 

   (Local Government Theory) 
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 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ โครงสร�างองค�การและกระบวนการบริหารอํานาจ หน�าที่ และขอบข�าย

ความสัมพันธ�ของอํานาจหน�าที่ระหว�างองค�การบริหารส�วนท�องถิ่นด�วยกันเอง และระหว�างองค�การบริหารส�วนท�องถิ่น

กับรัฐบาล โดยองค�การบริหารส�วนท�องถ่ินประกอบด�วยองค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องค�การบริหารส�วน

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) 

 เน�นการสัมมนาและอภิปรายในประเด็นทางการบริหารที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งการ

สัมมนาแนวคิดใหม�ๆ เก่ียวกับการบริหารที่เกิดขึ้น 

 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) 

 วิวัฒนาการและทฤษฎีการก�อตัวของเมือง สภาพและป�ญหาด�านระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม เครือข�ายการ

ปกครองท�องถิ่นระดับต�าง ๆ ในเขตเมือง แนวทางและยุทธศาสตร�การพัฒนาเมือง  

 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) 

 หลักการเบื้องต�นเก่ียวกับการอนุรักษ�งานสถาป�ตยกรรม และสิ่งแวดล�อม ทั้งในเชิงความหมาย แนวความคิด 

หลักการ ทฤษฎีต�าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข�อง 

 The fundamental principle for the architectural and environmental conservation in case of meanings, 

concepts, principles, theories include the related laws.  

 

CRC  628  การวางแผนอนุรักษ�ชุมชนเมืองและชนบท     3(3-0-6) 

   (Urban and Rural Conservation Planning) 

 หลักการ เทคนิค วิธีการอนุรักษ�ชุมชน และสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ และศิลปกรรมของเมือง และชนบท 

การประเมินคุณค�าองค�ประกอบของชุมชนและสิ่งแวดล�อมท่ีมีคุณค�า เช�น ที่ดิน ป�าไม� ภูเขา แหล�งน้ํา และพลังงาน 

อาคาร กลุ�มอาคาร แหล�งโบราณคดี และพ้ืนที่ที่ควรได�รับการอนุรักษ� ศึกษานโยบายการอนุรักษ� กฎหมายและ

เครื่องมืออื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให�การปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ�อย�างมีประสิทธิผล 
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 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) 

 การวางแผนกลยุทธ�และการแก�ป�ญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารทางการตลาด การวิเคราะห�ภายใน 

และสภาพแวดล�อมภายนอก การประเมินความต�องการของตลาด การกําหนดตําแหน�งผลิตภัณฑ� การกําหนดราคา 

การกระจายสินค�า การส�งเสริมผลิตภัณฑ� พฤติกรรมผู�บริโภคและส�วนผสมทางการตลาด บทบาทและหน�าที่ของ

ผู�บริหารทางการตลาด เพ่ือให�ผู�ศึกษาสามารถเข�าใจพ้ืนฐานการจัดการการตลาด ในการกําหนดกลุ�มลูกค�าเป�าหมาย 

ราคา การกระจายสินค�าได�อย�างถูกต�อง และใช�เป�นข�อมูลเพ่ือการกําหนดกลยุทธ�ขององค�การ  

 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  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน         3(3-0-6) 

   (Supply Chain Management) 

 แนวความคิดของการสมานโซ�อุปทาน และความสามารถในการแข�งขันของโซ�คุณค�า การตอบสนองผู�บริโภค

อย�างมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอย�างรวดเร็วและอื่น ๆ แง�มุมต�าง ๆ ในด�านผลลัพธ�ของการปฏิบัติงาน เช�น 

การพยากรณ� การประสานงานระหว�างผู�ผลิต และผู�จัดจําหน�าย การควบคุมสินค�าคงคลัง  โดยผู�ผลิตและการเติม

สินค�าอย�างต�อเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร�างโซ�อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ� บทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ�อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส�   โลจิสติกส�ย�อนกลับ และการบริหารการกระจาย

สินค�า การปรับปรุงโซ�อุปทานให�ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ�โซ�อุปทานให�เข�ากับกลยุทธ�รวมของธุรกิจ  

 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.  

 

MGT  683  จรรยาบรรณธุรกิจและธรรมาภิบาล       3(3-0-6) 

   (Business Ethics and Good Government) 
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 ประเด็นป�ญหาด�านจริยธรรมในบริบทของธุรกิจ คําจํากัดความของจริยธรรมท่ีเก่ียวข�องกับข�อปฏิบัติทาง

ศีลธรรม และค�านิยมของสังคมที่ใช�ในกระบวนการการใช�เหตุและผล รวมท้ังการตัดสินใจและพฤติกรรมท่ีมีผลมา

จากกระบวนการใช�เหตุและผลนั้นๆ กรอบความคิดทางจริยธรรมที่เหมาะสมในสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง 

ประเด็นเก่ียวกับการตัดสินใจทางจริยธรรม โดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล�อม ศึกษาเปรียบเทียบบริษัทขนาดใหญ� 

และข�อปฏิบัติทางจริยธรรมของบริษัทเหล�านั้น ตลอดจนการศึกษาวิธีการดําเนินการในรูปแบบของบรรษัทภิบาลของ

องค�การธุรกิจ 

 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� และการศึกษาค�นคว�าอิสระ  

PAD  696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6(0-18-9)  

   (Independent study) 

 หัวข�อที่นักศึกษาสนใจภายใต�การแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาแบบตัวต�อตัวเพ่ือเป�ดโอกาสให�นักศึกษา

สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสร�างสรรค�หรือการศึกษากรณีศึกษาด�วยตนเองเพ่ือสร�างประสบการณ�งานวิจัย และ

ความลุ�มลึกแก�สาขาวิชาเอกของตน โดยต�องเสนอเอกสารประกอบการศึกษาและนําเสนอด�วยปากเปล�าให�อาจารย�ได�

ประเมินผลด�วย 

 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) 

   วิชาบังคับก�อน : ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน 

  การสอบประมวลความรู�เกรด : ผ�าน/ไม�ผ�าน 

   Prerequisite: All other core courses. 

  Comprehensive examination. S/U graded  

 

PAD  699  วิทยานิพนธ�            12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 การวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเป�นโครงการวิจัยในหัวข�อหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องที่

นักศึกษาสนใจและอยู�ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกของนักศึกษาภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย�ผู�ควบคุม

และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� การสําเร็จต�องมีรายงานวิทยานิพนธ�และการสอบปากเปล�า 
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 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

 การทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ และวิทยานิพนธ� เป�นการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองโดยนักศึกษา หลังจาก

เรียนรายวิชาต�างๆ ตามโครงสร�างของหลักสูตรมาแล�ว โดยนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยมาเป�นเครื่องมือใน

การศึกษาค�นคว�า และจัดทําเป�นรายงาน ทั้งนี้ โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� เป�น

ผู�ดูแลควบคุมให�คําแนะนํา เพ่ือให�นักศึกษาสามารถนําองค�ความรู�ที่ได�ศึกษาตามหลักสูตรนํามาประยุกต�ใช� ได�อย�าง

เป�นรูปธรรม 

 ดังนั้น การทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ�จึงถือว�าเป�นการวัดผลทางการศึกษาส�วนสําคัญใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให�แน�ใจได�ว�าเม่ือนักศึกษาจบหลักสูตรไปแล�ว มีองค�ความรู�รวมถึงเครื่องมือทางการ

บริหารท่ีเพียงพอต�อการแก�ป�ญหา วิจัย หรือสร�างสรรค�คุณค�าต�างๆท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการได�ดีตามที่

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากําหนดไว� 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 ตามท่ีข�อ 4.1 นักศึกษาจะต�องทําการค�นคว�า/เรียนรู�รวมถึงทบทวนองค�ความรู�ด�วยตนเอง ดังนั้นนักศึกษา

จะต�องมีวินัยในตนเองในการวางแผนการจัดทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� ต้ังแต�เริ่มต�นจนแล�วเสร็จ

ถึงแม�ว�าโดยระเบียบข�อบังคับตามมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการกําหนดให�มีอาจารย�ท่ีปรึกษา 

และ/หรือ คณะกรรมการ คอยให�คําปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดทําก็ตาม แต�การคาดหวังของหลักสูตร คือ ต�องการ

ให�นักศึกษาตระหนักถึงการเรียนรู�ด�วยตนเองนอกช้ันเรียน ได�พบกับประสบการณ�จริงในการทําการศึกษาค�นคว�า ใน

รูปแบบของการทําวิจัย เพ่ือให�นักศึกษามีความแกร�งทั้งด�านวิชาการ ด�านปฏิบัติการ รวมถึงด�านทักษะความคิด และ

ทักษะด�านมนุษย�สัมพันธ�ควบคู�กันไปด�วย สิ่งเหล�านี้เป�นมาตรฐานการเรียนรู�ที่หลักสูตรมุ�งหวังให�เกิดขึ้นจากการศึกษา

ค�นคว�าด�วยตัวเอง 

 3. ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ�  เริ่มต้ังแต�ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2 ในป�การศึกษาที่ 2 ของแผนการศึกษา 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ เริ่มต้ังแต�ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษาที่ 2 ของแผนการศึกษา 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�    จํานวน 12  หน�วยกิต 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ จํานวน   6  หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

 เนื่องจากเป�นการศึกษาด�วยตนเอง หลักสูตรจึงเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษาทั้งที่ทําการศึกษา   

ค�นคว�าอิสระ และวิทยานิพนธ� ดังนี้ 

  5.1 ประชุมชี้แจงให�นักศึกษาได�เข�าใจหลักการ แนวคิด รวมถึงมาตรฐานของการทําการศึกษาค�นคว�า

อิสระ และวิทยานิพนธ� รวมถึงข�อบังคับมหาวิทยาลัยว�าด�วยมาตรฐานการศึกษา ในระดับ
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บัณฑิตศึกษา ในเรื่องดังกล�าว 

  5.2 ชี้แจงทําความเข�าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทํารวมถึงเอกสารที่เก่ียวข�องที่ต�องย่ืนต�อหลักสูตร 

และบัณฑิตวิทยาลัยต้ังแต�ต�นจนจบ 

  5.3 ให�คําแนะนําการจัดทําการศึกษาค�นคว�าอิสระและวิทยานิพนธ� เพ่ือให�นักศึกษาสามารถ 

                เลือกหัวข�อการทําให�สอดคล�องกับสาขาวิชาที่เรียน 

  5.4  จัดหาอาจารย�ที่ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�แล�วแต�กรณีให�นักศึกษา 

  5.5  จัดอาจารย�ประจําหลักสูตรคอยให�คําแนะนํา ประสานงาน หรือ แก�ไขป�ญหาในบางประเด็นที่ติดขัด 

เพ่ือให�นักศึกษาดําเนินงานได�อย�างต�อเนื่อง 

  5.6  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องระบบเอกสารตามระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  5.7  ดําเนินงานทางธุรการต�างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให�นักศึกษา เช�น ออกหนังสือถึงหน�วยงานที่

นักศึกษาขอเข�าไปเก็บข�อมูล 

 6. กระบวนการประเมินผล 

 หลักสูตรได�ยึดถือข�อบังคับมหาวิทยาลัยว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการติดตาม

ประเมินผล ตามกระบวนการ/ข้ันตอนต� างๆ ที่ บัณฑิ ตวิทยาลั ยกํ าหนดไว�  นอกจากนี้  หลั กสูตรยังได�   

ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  6.1 เชิญนักศึกษามาประชุม หรือพบปะเพ่ือติดตามความก�าวหน�า เป�นระยะๆ อย�างน�อย 1-2 เดือนต�อ

ครั้ง  

  6.2 สอบถามจากอาจารย�ที่ปรึกษาว�านักศึกษามีความก�าวหน�า หรือมาพบเพ่ือขอคําปรึกษาแนะนํามาก

น�อยเพียงใด 

  6.3 นักศึกษาจะต�องรายงานความก�าวหน�าให�หลักสูตรทราบเป�นระยะ  เป�นต�น 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ผู�ศึกษาจะได�ประโยชน� 2 ประการหลังจากสําเร็จการศึกษา กล�าวคือ 

ประการแรก นักศึกษาที่ทํางานอยู�แล�วจะได�ประโยชน�ในการเพ่ิมความรู� ทักษะและทัศนคติและได�ใช�ประโยชน�ในการ

ได�คุณวุฒิเพ่ิมเติม เพ่ือปรับสถานะทางตําแหน�งหรือหน�าท่ีการงานให�สูงข้ึน และประการท่ีสอง สําหรับนักศึกษาที่ยัง

ไม�ได�ทํางานก็สามารถนําความรู� ทักษะ ทัศนคติ รวมถึงคุณวุฒิที่ได�รับได�ใช�ในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ

การศึกษาได� ดังนั้น  อาชีพที่ระบุด�านล�างนี้จึงสนับสนุนประโยชน� 2 ประการ ดังกล�าวมาข�างต�น  ประกอบไปด�วย

อาชีพดังต�อไปนี้        

 1.  ข�าราชการหรือพนักงานของรัฐทั้งในส�วนกลาง ภูมิภาค และท�องถ่ิน เช�น ปลัดกระทรวง อธิบดี 

ผู�อํานวยการสํานัก/กอง ผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปลัดองค�กานบริหารส�วนตําบล เจ�าหน�าที่

วิเคราะห�นโยบายและแผน เจ�าหน�าที่กองการเจ�าหน�าที่ นักบริหารในระดับต�างๆ  

 2.  ทหาร/ตํารวจ ทั้งระดับสัญญาบัตรและระดับประทวน ในทุกสายงาน ทุกเหล�าทัพ และทุกชั้นยศ 

 3.  นักการเมืองทุกระดับการปกครอง เช�น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา รวมถึงข�าราชการการเมืองต�างๆ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี  

 4.  บุคลากรทางการศึกษาทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เช�น ครู อาจารย� นักวิจัย ผู�บริหาร
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 20 

รวมถึงเจ�าหน�าที่สายงานสนับสนุน  

 5.  ผู�บริหารและบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ เช�น การไฟฟ�านครหลวง การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค  การประปานคร

หลวง  การประปาส�วนภูมิภาค  

 6.  ผู�บริหารและบุคลากรในองค�การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค�การมหาชน พ.ศ. 2542  

 

สถานที่ติดต�อ 

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร� ห�อง 303 ช้ัน 3 อาคารประสิทธิรัตน�(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 1048  

www.rsu.ac.th           

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 

 

http://grad/

