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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Public Administration  
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)   
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Public Administration) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :  ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  Ph.D.(Public Administration)  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะรัฐประศาสนศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาท้ังใน
ระดับชาติและระดับสากล การตระหนักในจริยธรรมในการบริหารและความสําคัญของคานิยมเรื่อง
สาธารณประโยชน (public interest value) และความรอบรูลึกซ้ึงในปรัชญา สภาพและปญหาเฉพาะของระบบ
บริหารภาครัฐของไทย เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานขององคการปกครองทองถ่ิน เปนตน  สราง
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินปญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝกฝนการใช
ภาษาตางประเทศเพ่ือขยายขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการติดตอสื่อสาร สรางความรอบรูและความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมท้ังในดานบริหารและวิชาการ ตลอดจนสรางทักษะการวิจัยท้ังการวิจัย
พ้ืนฐานเพ่ือขยายและเพ่ิมพูนองคความรู และการวิจัยประยุกตเพ่ือนําความรูทางวิชาการไปใชประโยชนในการให
คําปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการบริหารในภาคปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ     
 
ความสําคัญ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเริ่มตนข้ึนใน
มหาวิทยาลัยแหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เม่ือ พ.ศ. 2459 กอนท่ีจะมีการปรับปรุงท้ังชื่อสาขาและ
เนื้อหาวิชาการ เม่ือโอนไปดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (ม.ธ.ก.) เม่ือ พ.ศ. 2476 
หลังจากนั้น ก็มีการปฏิรูปดานเนื้อหาอยางสําคัญเม่ือเปดสอนหลักสูตรปริญญาโทแผนใหมตามแนวทางแบบ
อเมริกันท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือ พ.ศ. 2498 จนบัดนี้ มีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรโดยตรงและหลักสูตร
การบริหารท่ีมีเนื้อหาคาบเก่ียวกันเปดสอนในมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและของเอกชนในประเทศไทยอยางกวางขวาง 
( เชน หลักสูตรปริญญาโททางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
หลักสูตรควบสองปริญญา (duo– program) M.B.A. และ M.P.A. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  หรือหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการบริหารสาธารณะ (public management) ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา เปน
ตน) มหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มเปดดําเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 
2551และยังมีสถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตรใหมดานนี้ออกมาเปนระยะ แสดงวาในตลาดทรัพยากรบุคคลดาน
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การบริหารโดยท่ัวไป และการบริหารดานรัฐประศาสนศาสตรโดยเฉพาะยังมีอุปสงคในดุษฎีบัณฑิตสาขานี้อยาง
ตอเนื่อง  เหตุผลเรื่องนี้เปนเพราะวาการใชประโยชนของดุษฎีบัณฑิตดานรัฐประศาสนศาสตรมิไดจํากัดเฉพาะ
ตลาดการบริหารราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน)โดยตรงเทานั้น แตเปนความรูการบริหารท้ัง
ระดับจุลภาคและมหภาคซ่ึงอาจจะนําไปใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคการพัฒนามหาชน 
องคการประชาสังคม องคการสาธารณกุศลไมแสวงกําไร สถาบันการเมืองทุกระดับ ธุรกิจชุมชน หรือแมแตการ
บริหารธุรกิจเพ่ือคากําไรก็ตาม ก็จะใชประโยชนจากเนื้อหาของหลักสูตรนี้ได ดังนั้น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จึงเปนสาขาวิชาหลักท่ีสําคัญในการนําเอาองคความรูไปใชในการบริหารงาน
สาธารณะไดเปนอยางดี 
  
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต เพ่ือสนองความตองการดานอาจารยผูบรรยายวิชารัฐประศาสนศาสตร
โดยเฉพาะ หรือวิชาดานการบริหารโดยท่ัวไปในหลักสูตรระดับสูง เชน ระดับบัณฑิตศึกษา  
 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตเพ่ือสนองความตองการดานทรัพยากรกําลังคนดานนักบริหารสําหรับสังคมไดแก 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองทองถ่ิน องคการมหาชน องคการพัฒนาเอกชน สถาบันการเมือง 
หนวยงานในกํากับรัฐบาล ตลอดจนองคการสาธารณประโยชน  
 3. เพ่ือผลิตนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถในระดับสูงดานการวิจัย เพ่ือดําเนินการวิจัย เพ่ือ
สรางสรรคและเพ่ิมพูนองคความรูทางวิชาการดานการบริหาร เพ่ือขยายขอบเขต  องคความรูดานนี้ หรือเพ่ือ
ดําเนินการวิจัยประยุกต เพ่ือนําความรูทางวิชาการไปปรับใชแกไขปญหาหรือปรับปรุงพัฒนาองคการหรือระบบ
บริหาร 
 4. เพ่ือผลิต ตํารา งานวิชาการ หรืองานวิจัยของคณาจารยและ/หรือของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนองค
ความรูดานรัฐประศาสนศาสตร  
 5. เพ่ืออํานวยบริการวิชาการดานการบริหารแกวงการบริหารท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในรูปของงานท่ีปรึกษา การรวมเปนกรรมการหรือคณะทํางาน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหรือ
การฝกอบรมหรือโครงการศึกษาตอเนื่องแกผูสนใจท่ัวไป  นอกเหนือจากนักศึกษา  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
  
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาค 
ฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป 
 3.  ใชภาษาไทย ในการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  2559  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผู ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 5.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม   4.0 
    B+    ดีมาก   3.5 
    B    ดี    3.0 
    C+    พอใช   2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก    0.0 
 6.  สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
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  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณเม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แต ท้ังนี้ ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนด
ดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F 
หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 2.1 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต 

 2.  ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปน ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
 3.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 
 4.  ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 5.   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 6.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 7. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       60  หนวยกิต 
 2.  แบบ 2.1  
   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ           21 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก              3 หนวยกิต 
   4) ดุษฎีนิพนธ            36 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน             ไมนับหนวยกิต  
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน       
หนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 600      ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
             (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL  601      ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
        (English for Academic Presentations) 
PAD  630  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                    3(3-0-6) 
    (Theory of Public Administration)  
PAD  631   ภูมิรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ               3(3-0-6) 
              (Geo-Public Administration and Management in Public Sector) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ            21  หนวยกิต 
PAD  700  ปรัชญาและทฤษฎีวาดวยความรู        3(3-0-6) 
   (Philosophy and Theory of Knowledge) 
PAD  704  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารข้ันสูง 1    3(3-0-6) 
   (Advanced Social and Management Research Methodology I ) 
PAD  705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารข้ันสูง 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  สัมมนาธรรมาภบิาลและจริยธรรมการบริการสาธารณะ       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   หนวยกิต 
  ใหเลือกจากรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา ตอไปนี้  
PAD  710  สัมมนาทฤษฎีองคการและบริหารข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Seminar in Advanced Organization and Management Theory) 
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PAD  713  สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม    3(3-0-6) 
          (Seminar in Administration and Management of Public Sector,  
   Private sector, and Civil Society) 
 
 4.  หมวดดุษฎีนิพนธ แบบ 2.1         36  หนวยกิต 
PAD  798  การสอบวัดคุณสมบัติ                        0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
PAD  799  ดุษฎีนิพนธ                 36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
  
แผนการศึกษา  แบบ 2.1  

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

PAD 700  ปรัชญาและทฤษฎีวาดวยความรู             3(3-0-6) 
              (Philosophy and Theory of  
              Knowledge)  
PAD 704  บริหารข้ันสูง  1                                3(3-0-6) 
              (Advanced Social and Management 
              Research Methodology I) 
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  หนวยกิต 

PAD 708  สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรม           3(3-0-6) 
              การบริการสาธารณะ  
              (Seminar in Good Governance and    
              Public Service Ethics)  
PAD 705  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและ                3(3-0-6) 
              ทางการบริหารข้ันสูง 2  
              (Advanced Social and  Management 
              Research Methodology  II )          
PAD 709  สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ            3(3-0-6) 
              (Seminar in Public Policy Theory)   
PAD 7xx  วิชาเลือก                                        3(3-0-6)  

       
 

   รวม     12  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

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

ไมนับหนวยกิต 

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

รวม  12 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
PAD 799  ดุษฎีนิพนธ                                 12(0-36-18) 
             (Dissertation) 

รวม 12 หนวยกิต 

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

รวม 12 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน       
หนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  600 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
   (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, 
strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, 
orally and in writing, on a wide range of topics  
 
ENL  601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations. 
 
PAD  630 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร         3(3-0-6) 
   (Theory of public administration) 
 วิวัฒนาการ ขอบเขต แนวคิด และทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนสาสตร
ในยุคตางๆจากอดีตจนถึงปจจุบัน การประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีของแตละกระบวนทัศนมาใชในการบริหารงาน 
ความสัมพันธระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ แนวโนมทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 
 The evolution, scope, concept and theory of public administration; paradigm of Public 
Administration from past to present; the application of the concept and theory of the paradigm 
in the administration; relation between public administration and other disciplines; trends and 
future direction of the paradigm of public administration. 
 
PAD  631 ภูมิรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ      3(3-0-6) 
   (Geo-Public Administration and Management in Public Sector) 
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 ความแตกตางของภูมิศาสตร รวมท้ังเชื้อชาติ และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการบริหารภาครัฐ รวมท้ังศึกษาใน
ดานทฤษฎีองคการ พฤติกรรมองคกร นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการคลังสาธารณะ เพ่ือให
เขาใจถึงท่ีมาและสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีตางๆ ในการบริหารงานภาครัฐ และสามารถวิเคราะหและ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 Differences of geography, race, and culture affecting public administration; organizational 
theories, organisational behavior, public policies, personnel management, and public finance; 
the origins and key concepts of analysis and their application. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
PAD  700 ปรัชญาและทฤษฎีวาดวยความรู         3(3-0-6) 
   (Philosophy and Theory of Knowledge)  
 ความเปนมา เนื้อหาและกรรมวิธีในการศึกษาปรัชญาท่ัวไป สํานักคิดปรัชญาสาขาตางๆ รวมถึงเนื้อหา
และวิธีการศึกษาปรัชญาวาดวยความรู (รวมท้ังปรัชญาความรูทางสังคมศาสตร)  ท้ังความรูตามคติวิทยาศาสตรหรื
อปฏิฐานนิยม และความรูตามคติอภิปรัชญา ปรัชญารวมสมัยและนําสมัย (modernism) การดําเนินการคนควา
เพ่ือทดสอบหรือสรางความรูใหม   ความสัมพันธระหวางวิธีการวิจัยแบบตาง ๆ เพ่ือสรางหรือทดสอบทฤษฎีของ
ปรัชญาแตละสาย กับรากฐานทางปรัชญาของวิธีการวิจัยแตละแบบท่ีรองรับ 
 Development, key concepts of philosophy, philosophy of science, schools of thoughts 
(philosophy of social science); conventional wisdom, conventional science, and theories of 
knowledge; positivistic and scientific knowledge, metaphysics and contemporary post-
modernistic philosophy; relationship among different kinds of research methodologies used to 
verify and formulate each discipline of philosophy; philosophical analysis as a basis for further 
development of research capabilities.     
 
PAD  704 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารข้ันสูง 1     3(3-0-6) 
   (Advanced Social and Management Research Methodology I )   
 ความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวทาง 
รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดแก การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การสํารวจและ
ทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง การใชสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 
และพยากรณขอมูลท่ีไดจากกการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตรศึกษาความมุง
หมาย ลักษณะและวิธีการวิจัยท่ีคลายคลึงและ/หรือแตกตางกันระหวางการวิจัยเชิงวิชาการ (academic 
research) และการวิจัยเชิงประยุกต (applied research) ศึกษาลักษณะของการวิจัยทางการบริหารแบบตาง ๆ 
เชน การวิจัยนโยบาย การวิจัยสถาบัน หรอืการวิจัยประเมินผล ฯลฯ ศึกษาเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร
ดังกลาว เปรียบเทียบกับการวิจัยทางสังคม ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิธีการทางสถิติชั้นสูง เชน การ
วิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ (multivariate analysis) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปนตน 
 Meaning, key concepts and relationship of science, philosophy and scientific method;  
social science research methodology: definition of research, methodology, research design, 
problem analysis and setting, data collection, data analysis, various types of statistic use; 
qualitative and quantitative method in social science research; objectives, characteristics and 
methodologies of both academic research and applied research; management-oriented 
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research: policy research, institutional research, evaluative research; research techniques in 
comparison to other types of social science research; certain mathematical concepts and 
advanced statistical techniques: multi-variate analysis and Analysis of Variance (ANOVA).   
 
PAD  705 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารข้ันสูง 2     3(3-0-6) 
         (Advanced Social and Management Research Methodology II )   
 ความสัมพันธระหวางปรัชญาความรูสมัยใหม เชน ปรัชญาความรูยุคหลังนวสมัยนิยม กับระเบียบวิธีการ
วิจัยท่ีสอดคลองกัน ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรตามคติปรัชญาปฏิฐานนิยมกับ
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพตามคติของปรัชญาแนวปรากฏการณวิทยา ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การวิเคราะหเชิง
วิพากษ   การวิเคราะหเชิงตีความ การวิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ 
และการวินิจฉัยเชิงนโยบายกับพ้ืนฐานทางปรัชญาท่ีใชอางอิงหรือสนับสนุน    ศึกษาความมุงหมาย ลักษณะและ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง  ลักษณะของปญหาการวิจัยท่ีเหมาะสมจะใชวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงคุณภาพ 
หรือวิธีการท้ังสองแบบผสมผสานกัน   
 Relationship between the philosophy of science of the contemporary post-modernistic 
philosophy and the congruent research methodologies; comparison of research methodologies 
for the positivistic or scientific inquiry and those qualitative researches designed for the research 
regarding phenomenology or existentialism; conduct of critical analysis, interpretive analysis, 
analysis of the association between the managerial behavior, decision making, policy decisions, 
and their backing philosophical foundations; objectives, characteristics, techniques of the 
advanced qualitative research; nature of various problems in terms of 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)    
 วิวัฒนาการ ขอบเขต แนวคิด และทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนสาสตร
ในยุคตางๆจากอดีตจนถึงปจจุบัน การประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีของแตละกระบวนทัศนมาใชในการบริหารงาน 
ความสัมพันธระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ แนวโนมทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศนทาง         
รัฐประศาสนศาสตร 
 Evolution, scope, concepts, and theories of public administration; paradigm of Public 
Administration from past to present; application of the concepts and theories of the paradigm 
in administration; relationship between public administration and other disciplines; trends and 
future direction of public administration paradigm. 
 
PAD  707 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา          3(3-0-6) 
   (Seminar in Theories of Development)           
 แนวความคิด ทฤษฎีและปรัชญาท่ีสนับสนุนและอธิบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้ังในอดีตและ
ในปจจุบัน ขอบขายของการพัฒนาครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ การเมืองและประชาสังคม ศึกษาบทบาทของ
ปจจัย  สถาบัน  พลังและกลไกตางๆ  ท่ีมีบทบาทในระบบและกระบวนการพัฒนา ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
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และระดับนานาชาติ ความสัมพันธระหวางการอนุรักษกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนพิจารณาวัตถุประสงคข้ัน
ท่ีสุดของการพัฒนาท่ีเอ้ือตอคุณภาพชีวิตหรือความสุขของมนุษยชาติ 
 Concepts, theories, relevant philosophies both in the recent and current socio-economic 
developmental movement: economy, politics and civil society; roles of such factors: 
institutions, forces, and mechanism in the developmental systems and processes; relationship 
between the conservation and the sustainable development; 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 แนวความคิดและความเปนจริงเก่ียวกับระบบอภิบาล  ซ่ึงไดรับการรื้อฟนและเผยแพรอยาง
กวางขวางเพ่ือนํามาใชวางกรอบความคิด อธิบายและเสนอแนวทางแกไขปรากฏการณเก่ียวกับระบบนโยบายและ
ระบบบริหารแผนใหม ซ่ึงครอบคลุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาแนวความคิดและความเปนมาของเรื่อง     
ธรรมาภิบาล  ตลอดจนความพยายามท่ีจะขับเคลื่อนและกําหนดมาตรการเพ่ือนําความคิดนี้ไปปฏิบัติ   ศึกษา
แนวความคิดและความเปนมาเรื่องจริยธรรมในการบริหาร โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับบริการสาธารณะ เพ่ือชวย
ผลักดันใหแนวทางธรรมาภิบาลใหบรรลุผลเชิงรูปธรรม  
 Definitions, concepts, realities of the recently reintroduced idea of “governance”, 
conceptuall and practicall playing key roles in the world of modern management;  application 
in management systems in both public and private sectors; development of concepts and 
movement in efforts to put the ideas into practices; concepts and development of the 
management ethics with particular regards to those of the modern public service; strong ethical 
conducts as a basis for the materialization of good governance.         
  
PAD  709 สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Policy Theory)                                                                           
 แนวความคิดและวิธีการวิเคราะหและศึกษานโยบายสาระของการศึกษาจะเปนแนวความคิดและวีธีการ
วิเคราะหและศึกษานโยบายในระดับท่ีกวางขวางและสลับซับซอนยิ่งข้ึนครอบคลุมถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติและ
การประเมินผลนโยบาย จะมีการศึกษาผลการวิจัยนโยบายสําคัญท่ีนาสนใจ นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาส
ศึกษาวิจัยนโยบายเชิงประจักษและนําผลการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน 
 Advanced concepts of the public policy system, processes and analysis; more 
sophisticated and complex public policy analytical methods, policy implementation, and 
evaluations; in-class discussion based on interesting policy research studies and empirical policy 
research.  
 
 3.  วิชาเลือก 
PAD  710 สัมมนาทฤษฎีองคการและบริหารข้ันสูง      3(3-0-6)
   (Seminar in Advanced Organization and Management Theory) 
 แนวความคิดทฤษฎีองคการและทฤษฎีการจัดการสมัยใหมมาศึกษาและอภิปราย หลังจากนั้น นักศึกษา
จะมีโอกาสศึกษานําแนวความคิดทฤษฎีท่ีศึกษาไปดําเนินการวิจัยสภาพปญหาของระบบ กระบวนการขององคการ 
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และการจัดการในเชิงประจักษ และนําผลการศึกษามาอภิปรายในชั้นเรียน 
 Some modern or newly emerging concepts and theories of organization and 
management systems and processes for extensive review; in-class presentation based on some 
interesting organizational or managerial policy research studies and empirical policy research.  
 
PAD  713 สัมมนาการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม    3(3-0-6) 
   (Seminar in Administration and Management of Public Sector,  
   Private sector, and Civil Society) 
 ศึกษาความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีวาดวยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  การบริการสาธารณะ
และธุรกิจของเอกชน  รวมท้ังภาคประชาชน  เปรียบเทียบและ การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน  หุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การจัดการภาครัฐแนวใหม  การปฏิรูประบบราชการ แนวคิด
การนําเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาใชในภาครัฐ  และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม 
 Meaning and theoretical concepts of administration and management in public and 
private sectors; public services, private businesses, and civil society; comparative study of 
collaboration between public and private sectors; public and private partnership, new public 
management, the bureaucracy reform; aplication of private sector management techniques in 
the public sector, and a new concepts of public services. 
 
 4. หมวดดุษฎีนิพนธ 
PAD  798 การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 เพ่ือทดสอบความรูของผูเรียน กอนท่ีผูเรียนจะไดรับอนุญาตใหเริ่มทําดุษฎีนิพนธ เตรียมตัวผูเรียนใหมี
ความพรอม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการทําวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึน ทําให
อาจารยท่ีปรึกษามีความม่ันใจ และเชื่อไดวาผูเรียนมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอกอนทําการวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก 
 Student’s assessment of knowledge before receiving permission to start dissertation; 
equipped learners with enough qualifications as important foundation for advanced research; 
assuring that students have sufficient knowledge and ability before doing Ph.D. dissertation. 
 
PAD  799 ดุษฎีนิพนธ                 36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การสรางโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพ่ือแสวงหาคําตอบ พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมภายใตกรอบ
แนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร การศึกษาวิจัยไดเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย นําแนวคิด ทฤษฎีมาปรับประยุกตใช 
มีการปรึกษา หารือกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือคนพบแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปน
รูปธรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
 Development of a research project to discover answers through new body of knowledge 
regarding public administration framework; research findings based on research methodology; 
application of approaches and theories under supervision of the assigned adviser to achieve 
concrete and reliable solutions of problem recognized among academics and public in general. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  การสรางโครงการ และการดําเนินการวิจัย เพ่ือแสวงหาคําตอบ มุงเนน พัฒนาใหเกิดองคความรูใหม
ภายใตกรอบแนวคิดศึกษาวิจัยไดเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย นําแนวคิด ทฤษฎี มาปรับประยุกตใช มีการปรึกษา 
หารือกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือคนพบแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึง
เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถใชองคความรูจากการศึกษาในหลักสูตรมาปรับใชกับการแกไขปญหาในเรื่องท่ีสนใจ
ทําดุษฎีนิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีชัดเจน มีความนาเชื่อถือ เกิดผลเปน
รูปธรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป 

3. ชวงเวลา   
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ชั้นปท่ี 2  และ ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปท่ี 3  

 4. จํานวนหนวยกิต  60 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  นักศึกษาสามารถเลือก และปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาได และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับ
งานวิจัยท่ีสนใจ  นอกจากนี้ มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาประจําใหแกนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร โดยมีการกําหนด
ตารางเวลาใหนักศึกษาตองมาพบกับอาจารยท่ีปรึกษา เปนระยะๆ เพ่ือรับฟงคําปรึกษาในดานตางๆ โดยเฉพาะ
การเตรียมตัวทําดุษฎีนิพนธ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาทําใหสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ ประกอบไปดวย การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และการสอบ
ปองกันดุษฎีนิพนธ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1)  การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ  มีคณะกรรมการสอบประกอบไปดวย อาจารยท่ีปรึกษา  ดุษฎีนิพนธ 

อาจารยประจําหลักสูตร และ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมเปนอยางนอย 5 คน 
คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ จะตัดสินผลการสอบวา “ผาน”  หรือ “แกไข” หรือ “ไมผาน” อยาง
ใดอยางหนึ่ง และใหผูอํานวยการหลักสูตรรายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ (บฑ.3) กรณีผลการสอบ “ผาน” ใหนักศึกษาสามารถดําเนินการเก็บขอมูลดุษฎี
นิพนธ ไดทันที กรณีผลการสอบ “แกไข” ใหนักศึกษาดําเนินการแกไขใหเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แลวจึงสามารถเก็บขอมูลดุษฎี
นิพนธ ได ในกรณีผลการสอบ “ไมผาน” ใหนักศึกษานัดคณะกรรมการสอบ เคาโครงฯ เพ่ือจัดสอบ
ใหม กรณีท่ีนักศึกษาสอบเคาโครงฯ ไมผาน 2 ครั้งจะมีผลใหนักศึกษาตอง “พนสภาพ” 

 2 ) ก ารส อ บ ป อ ง กั น ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ  ใช ค ณ ะก รรม ก ารส อ บ ชุ ด เดี ย ว กั น กับ  เ ม่ื อ มี ก า รส อ บ                       
ดุษฎีนิพนธ เสร็จสิ้นแลวคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะรวมอภิปรายและลงมติตัดสินผลการสอบ
ดุษฎีนิพนธ ของนักศึกษาผูนั้น โดยประธานคณะกรรมการจะเปนผูดําเนินการโดยวิธีลงมติ 
คณะกรรมการสอบตองตัดสินผลการสอบวา “ผาน หรือ “ผานโดยมีเง่ือนไข” หรือ “ไมผาน” อยาง
ใดอยางหนึ่ง และหัวหนาหลักสูตร จะรายงานผลการสอบนั้นตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน
หลังจากวันสอบ (บฑ.15) กรณีผลสอบเปน “ผาน” คณะกรรมการสอบจะพิจารณาประเมินระดับผล
วาเปน “ผาน (PASS)” หรือ “ดี (GOOD)” หรือ “ดีมาก (VERY GOOD)” กรณีผลสอบเปน   “ผาน
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โดยมีเง่ือนไข” ประธานคณะกรรมการสอบจะบันทึกเง่ือนไขและระยะเวลาในการแกไขปรับปรุง 
กรณีผลสอบเปน “ไมผาน” ประธานคณะกรรมการสอบจะระบุระยะเวลาขอสอบใหม (บฑ.5) โดย
นักศึกษาจําเปนตองแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธตามเง่ือนไขท่ีระบุโดยอาจมีการจัดสอบใหม หรือนําผล
การปรับปรุงใหกรรมการแตละทานพิจารณา เม่ือคณะกรรมการทุกทานมีมติใหนักศึกษาสอบผาน
หลักสูตรจะรายงานตอบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.6) ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีมติใหสอบผาน 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  บุคลากรทางการศึกษา ไดแก อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 2. ขาราชการในระดับบริหาร ไดแก  ผูบริหารท่ีอยูในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และทองถ่ิน   
รวมถึง ทหาร/ตํารวจ ระดับสัญญาบัตร  
 3.   ผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนตางๆ  
 4.  ผูบริหารในองคการสาธารณะอ่ืนๆ ไดแก  มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองคการท่ีไมมุงหวังกําไร 
 5.  นักวิชาการอิสระ 
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