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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Public Administration Program 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Public Administration 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : รป.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.P.A. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 คณะรัฐประศาสนศาสตรมีปรัชญาในการดําเนินงานทางวิชาการเพ่ือสรางและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ความกาวหนาของศาสตร
สากลเพ่ือสนองตอบความตองการกําลังคนดานการบริหารงานสาธารณะของประเทศในขณะเดียวกัน ไดสงเสริม
การวิจัยเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจสภาพปญหาการบริหารงานสาธารณะ หรือภาครัฐของไทย บริการทางวิชาการ
แกสังคมและชุมชน รวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกในการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมควบคูกันไปดวย 
 
ความสําคัญ 
 รัฐประศาสนศาสตร ถือวาเปนสาขาวิชาท่ีมีมายาวนาน และมีความเปนสากล มีความเปนสังคมศาสตร
ประยุกตท่ีวาดวยการบูรณาการสาธารณกิจ และการบริหารรัฐกิจ จึงมีความเปนสหวิทยาการท่ีตองศึกษาโดย
เชื่อมโยงองคความรูตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ  
 ดังนั้นการศึกษารัฐประศาสนศาสตร จึงมิไดมุงเนน เพ่ือใหผูศึกษามีองคความรู (body of knowledge) 
เพียงอยางเดียว แตยังมุงเสริมสรางใหผูศึกษาเปนนักบริหารรัฐกิจท่ีเปนมืออาชีพ มีท้ังองคความรูดานทฤษฎี และ
การนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารงานไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสราง
คุณูปการท่ีสําคัญตอสังคม และประเทศชาติไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตนักบริหาร สนองความตองการดานทรัพยากรมนุษยใหกับสังคม ไดแก สวนราชการ    
สถาบันทางการเมือง รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐบาล 
องคการประชาชน ตลอดจนหนวยการปกครองทองถ่ิน เปนตน 
 2. เพ่ือสรางและบูรณาการองคความรูดานการบริหารสมัยใหม สําหรับภาครัฐ และความรวมมืออันดี
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 3. เพ่ือศึกษา พัฒนาและผลิตบัณฑิตดานบริหารภาครัฐยุคใหม ใหมีความรูทักษะ และความพรอมเพ่ือ
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บริหารราชการในยคุ e-government 
 4. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาและขยายองคความรูดานรัฐประศาสน
ศาสตรในประเทศไทยรวมกับสถาบันวชิาการอ่ืน 
 5.  เพ่ือใหบริการวิชาการ เชน การฝกอบรม / สัมมนา / การวิจัย หรือบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงาน ชุมชน และสังคม 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
 4.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา  
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย     เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
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วิทยาลัยกําหนด 
 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ

ข้ัน (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 ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบั ติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 

  1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
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หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
  1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบู รณ  (Full Paper) ได รับการตี พิมพ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลา ข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
   ลักษณะท่ี 1  ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

   ลักษณะท่ี  2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง     ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร  จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
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    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ          21 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         3 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ         21 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก                          9 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ        6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของ
หลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้                  
            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                      3(3-0-6)    
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ            
            จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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  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) 
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 3.  หมวดวิชาเลือก          
 แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกจากรายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต และ แผน ข จํานวน 9   หนวยกิต ดังรายวิชา
ตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
PAD  617  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                                                           3(3-0-6) 
   (Management Information System)  
PAD  620  รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ                                                    3(3-0-6) 
   (Comparative Public Administration) 
PAD  621  ระบบราชการ                                                                              3(3-0-6) 
    (Bureaucracy) 
PAD  622  การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน                                                        3(3-0-6) 
    (Administration of Public and Private Sector) 
PAD  623  กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ                                                        3(3-0-6) 
    (Public Laws and Public Administration) 
PAD  629  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร                                                 3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Administration) 
 
 4.  วิทยานิพนธ / การศึกษาคนควาอิสระ        
แผน ข 
PAD   696  การศึกษาคนควาอิสระ                                                                   6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
PAD   697  การสอบประมวลความรู                               0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
แผน ก แบบ ก2    
PAD   699  วิทยานิพนธ                                                                             12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
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  รัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 
              แผนใหม                                                                                                 
              (Public Administration and New Public  
 
              Management) 
PAD 612  องคการ การบริหาร และพฤติกรรม      3(3-0-6) 
              องคการ                                                                         
              (Organization, Management, and  
              Organizational Behavior) 
 

รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
PAD 613    การคลังสาธารณะและ                      3(3-0-6) 
                การบริหารการคลัง               
                (Public Finance and  
                Fiscal Management)                                                           
PAD 615    นโยบายสาธารณะและ                     3(3-0-6) 
                การบริหารเชิงกลยุทธ 
            (Public Policy and  
                Strategic Management) 
PAD 616    การบริหารและการพัฒนา                  3(3-0-6) 
                ทรัพยากรมนุษย 
                (Human Resource Management  
                and Development) 
PAD 6XX    วิชาเลือก                                     3(3-0-6) 
                 (Elective course)   

รวม   12  หนวยกิต                      

ภาคการศึกษาท่ี 1 
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 รัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจ   3(3-0-6) 
             แผนใหม                                       
              (Public Administration and  
              New Public Management) 
PAD 612  องคการ การบริหาร และพฤติกรรม        3(3-0-6) 
              องคการ 
              (Organization, Management, and  
              Organizational Behavior)                                                           

รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
PAD 613    การคลังสาธารณะและ                      3(3-0-6) 
                การบริหารการคลัง               
                (Public Finance and  
                Fiscal Management)                                                             
 PAD 615    นโยบายสาธารณะและ                     3(3-0-6) 
                 การบริหารเชิงกลยุทธ 
             (Public Policy and  
                Strategic Management) 
PAD 616    การบริหารและการพัฒนา                  3(3-0-6) 
                ทรัพยากรมนุษย 
                (Human Resource Management  
                and Development) 
PAD 6XX   วิชาเลือก                                       3(3-0-6) 
                (Elective course)    

รวม   12  หนวยกิต                      
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ปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

PAD 699    วิทยานิพนธ                               6(0-18-9) 
                (Thesis)      
 
 

       รวม   6  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 PAD 699    วิทยานิพนธ                              6(0-18-9) 
                 (Thesis)       
 
 

รวม   6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
PAD xxx   วิชาเลือก                                        3(3-0-6) 
               (Elective course)       
PAD xxx   วิชาเลือก                                       3(3-0-6) 
              (Elective course) 

              รวม    6 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
PAD 697   การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
               (Comprehensive Examination 
PAD  696   การศึกษาคนควาอิสระ                   6(0-18-9)      
                (Independent Study)       

รวม   6  หนวยกิต 

                       
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                 (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                                     3(3-0-6)   
  (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ                 
PAD 602 การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย        3(3-0-6) 
   (Thai Politics, Economics , and Society) 
 สภาพและปญหาของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทย โดยใชแนวคิด 
ทฤษฎีตาง ๆ ในการวิเคราะหตัวแปรปญหาท้ัง 3 ดาน ศึกษาความเชื่อมโยง หรือการมีอิทธิพลสงผลซ่ึงกันและกัน
ของประเด็นปญหาตาง ๆ ในสังคม รวมถึงการชี้จุดเดน จุดดอยของแตละแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหปญหา
สังคมไทยดวย  
 Current phenomena and issues in Thai society in terms of economy, politics, and 
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culture; theories and approaches used for analyzing the 3 aspects; relationship of all social 
issues among all aspects in Thai society, detailed strength and weakness of each problem-
anlyzing theory and approach. 
 
PAD  603 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ            3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Statistics) 
 ความหมายและสาระสําคัญและความสัมพันธของศาสตร ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวทาง 
รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการวิจัยทางสังคม ไดแก การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การสํารวจและ
ทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบคิดการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง การใชสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห 
และพยากรณขอมูลท่ีไดจากกการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 Meaning, main concept, and relationship of science, philosophy and scientific methods 
used research methodology in terms of social science: scope of study, review of related 
literature, conceptual framework, population and subjects, statistics used for data analyzing, 
justifying both qualitative and quantitative results in social science research. 
 
PAD  610 รัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจแผนใหม   3(3-0-6) 
   (Public Administration and New Public Management) 
 ความเปนมา แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ขอบขายและเนื้อหาทฤษฎี และแนวความคิด
ของกระบวนการศึกษาการบริหารรฐักิจแผนใหม ปรัชญา และลักษณะของภาครัฐ สาธารณประโยชน สาธารณกิจ 
สินคา และบริการสาธารณะ การประยุกตและการปรับทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตรกับปรากฎการณและปญหาการ
บริหาร เพ่ือสรางทักษะในการสังเกต ประมวลผล ประเมิน วิเคราะห และสังเคราะหสถานการณ 
 Historical background and development of public administration theories and concepts, 
scope and content of theories and concepts of the new public administrative movement; 
philosophy and characteristics of the public sector in general, public affairs, concepts of public 
interest and conceptual foundations of patterns of public goods and services in modern 
societies; applications of the theories to enhance the research and analytical skills of the 
students.  
 
PAD 612 องคการ การบริหาร และพฤติกรรมองคการ    3(3-0-6)  
   (Organization, Management , and Organizational Behavior) 
 แนวคิดวาดวยทฤษฎีองคการ ต้ังแตรากฐานทฤษฎีทางสังคมวิทยาจนถึงทฤษฎีสหวิทยาการท่ีพรรณนา 
และอธิบายองคการสมัยใหม ทฤษฎีองคการสาธารณะ ตลอดจนองคการรูปวิสาหกิจ ทฤษฎีการจัดการ ไดแก 
ทฤษฎีแนวความคิดเรื่องการวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ ตลอดจนแนวความคิด และวิธีการ
ประเมินผล และ ทฤษฎีและแนวความคิดวาดวยเรื่องพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําใน
องคการ การติดตอสื่อสาร ความขัดแยง และวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาท วิธีการท่ีผูนําประยุกต
แนวความคิดเหลานี้ในการบริหารองคการสมัยใหม  
 Organization theories from the basic sociological origins to the current multi-disciplinary 
approaches in modern organizations; public organization theories as well as the ubiquitous 
corporate governance in both public and private sector; management theories and concepts 
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with regard 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 เนื้อหาและองคประกอบของการคลังสาธารณะซ่ึงครอบคลุมท้ังรายรับและรายจายตลอดจน
ปญหาสําคัญ เชน งบประมาณและหนี้สาธารณะ ศึกษาแนวความคิด ขอบขาย เนื้อหาและกระบวนการบริหารงาน
คลังจุลภาคระดับองคการหรือวิสาหกิจ โดยครอบคลุมองคประกอบและเนื้อหาของการคลังวิสาหกิจ   โดยเนน
สภาพและปญหาของสถาบันภาครัฐในประเทศไทยเปนกรณีศึกษา 
 Concepts, contents and components of public finance including public revenue, public 
expenditure, budgetary process and public debts; concepts and principles of corporate finance; 
problem analysis through case studies in Thailand. 
 
PAD  615 นโยบายสาธารณะและการบริหารเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
   (Public Policy and Strategic Management) 
 แนวความคิด ความเปนมา ทฤษฎีวาดวยนโยบายและนโยบายสาธารณะท้ังตามแนวรัฐศาสตรและ
แนวนโยบายศาสตร   กลาวคือ ศึกษานโยบายสาธารณะท่ีสัมพันธกับปจจัยแวดลอม ระบบนโยบาย สาระของ
นโยบาย   กระบวนการนโยบาย   ตลอดจนสาระ เทคนิคและกรรมวิธีในการกําหนดนโยบาย   การวิเคราะห
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ   ศึกษาแนวความคิด ระบบและเทคนิควิธีการวาดวยการบริหารเชิงกลยุทธ การ
ประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธในปญหาสาธารณะ   
 Concepts and development of public policy theories in line with nature of political 
science; public policies as related to environmental factors, their systems and core concepts; 
techniques and procedures of policy formulating, policy analyzing and implementing;  concept 
of strategy and strategic management processes used for public issues.   
 
PAD  616 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
   (Human Resource Management and Development) 
 กระบวนการในการบริหารและพัฒนาการทรัพยากรมนุษย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง  การวิเคราะหและ
การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บทบาทหนาท่ีและ
ความสําคัญของสหภาพแรงงาน ตลอดจนการใชระบบสารสนเทศกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 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 
information technology used in human resource management system. 
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  3.  หมวดวิชาเลือก   
   แผน ก แบบ ก2  ใหเลือกจากรายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต และ แผน ข จํานวน 9 หนวยกิต                     
ดังรายวิชาตอไปนี้          
PAD  617 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร       3(3-0-6)  
   (Management Information System) 
 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือใหผูบริหารไดใชเพ่ือการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสินใจ และการแกปญหา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวางแผนกลยุทธดานสารสนเทศ ระบบสนับสนุนเพ่ือการ
ตัดสินใจ การจัดเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบฉลาด การประสานงานขามองคการ การวางแผนทรัพยากร
ขององคการ กลยุทธการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคมออนไลน และปญหาการจัดการในการพัฒนา
ระบบอันนําไปสูความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 Significance and roles of information technology system for executive’s use: planning, 
controlling, making decision, and solving problems; strategic planning for information 
technology, decision support system, electronic document management, intelligent system, 
interorganizational coordination, organizational resource planning, e-commerce strategies, e-
money, social network and management issues in system development in order to serve as a 
basis for a systematic e-government. 
 
PAD  620 รัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ       3(3-0-6)  
   (Comparative Public Administration) 
 พัฒนาการขององคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรเปรียบเทียบ ทฤษฎีและตัวแบบในสาขารัฐประศาสน
ศาสตรเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบระบบบริหารราชการและการปฏิรูประบบราชการท่ัวโลก 
 Development of body of knowledge in comparative public administration, theories and 
models in the field of comparative public administration, comparison between public 
administration systems and public sector reforms around the world. 
 
PAD  621  ระบบราชการ           3(3-0-6) 
   (Bureaucracy) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับระบบราชการจากอดีตจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการ โครงสราง รูปแบบ และขอดี 
ขอสียของระบบราชการตอสังคมโดยสวนรวม การปฏิรูประบบราชการ 
 Theories and concepts of bureaucracy from the past to the present, development of 
structure, models, positive and negative of bureaucracy for society as a whole, bureaucratic 
reform. 
 
PAD  622  การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน      3(3-0-6) 
   (Administration of Public and Private Sector) 
 ศึกษาความหมาย  แนวความคิด ทฤษฎีวาดวยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริการสาธารณะ
และธุรกิจของเอกชน  เปรียบเทียบและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
 Meaning and theoretical concepts of administration and management in public and 
private sectors, public services and private businesses; comparative study of collaboration 
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between public and private sectors. 
 
PAD  623 กฎหมายมหาชนกับการบริหารรัฐกิจ      3(3-0-6) 
   (Public Laws and Public Administration) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ของหลักกฎหมายท่ัวไป พัฒนาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
หลักการบริหารงานและบังคับใชกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนฉบับตางๆ ท่ีสําคัญตอการบริหารรัฐกิจ เชน 
กฎหมายปกครอง การดําเนินการ หรือการปฏิบัติราชการทางปกครอง การละเมิด ความรับผิดชอบและรับการ
ตรวจสอบดานตาง ๆ รวมท้ังการปกครอง อํานาจหนาท่ี และวิธีดําเนินคดีของศาลปกครอง รวมท้ังศึกษาคดีและคํา
พิพากษาตัวอยางท่ีนาสนใจ 
 Concepts and theories of jurisprudence, historical development of legal reform with 
articular with regard to public laws in Thailand, principles of public laws. administration laws, 
and enforcement; important public laws significant to public administration: administrative laws, 
public accountability, public and judicial review, the jurisdiction and procedure of Thai 
administrative court; authority and judicial system of administrative courts, interesting cases and 
verdicts of the courts.  
  
PAD  629 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร       3(3-0-6) 
   (Seminar in Public Administration) 
 การสัมมนาเก่ียวกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร จุดเดน และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารภาครัฐของไทย 
 Seminar in public administration, outstanding features, problems, and guidelines in 
development and improvement of the management of Thai public sector. 
 
 5.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ  
POL  696 การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือการศึกษากรณีศึกษาไดโดยตนเอง โดยตองเสนอเอกสารประกอบการ
ศึกษา และนําเสนอดวยปากเปลาตออาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการเปนผูไดประเมินผลดวย 
 Topics interesting to students under the one-on-one guidance of the adviser providing a 
chance for students to self-select a creative research project or case study; the student must 
present a paper that is compulsory to his education or research plan; oral   presentation will be 
evaluated by the advisor and examination committees. 
 
PAD  697 การสอบประมวลความรู          0(0-0-0)  
   (Comprehensive Examination) 
   วิชาบังคับกอน :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนและตองไดรับการอนุญาตจากสาขาวิชากอน 
   Prerequisite:  Students must complete all required courses and get permission 

from the program. 
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 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข  ตองสอบประมวลความรู หลังจากท่ีผานการศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร
แลว การสอบประมวลความรู  ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  
 Students taking Plan B are required to take a comprehensive examination after 
completing all the requirements of the curriculum; the evaluation includes written and oral 
examination as required. 
 
PAD  699 วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ี
นักศึกษาสนใจและอยูในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกของนักศึกษาภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผู
ควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ การสําเร็จตองมีรายงานวิทยานิพนธและการสอบปากเปลา 
 Research study for Master of Public Administration; a selected research project on 
contemporary issues/topics pertaining to the major area in line with the student’s interest 
under supervision of the assigned advisor and thesis committee; completion requiring a written 
report and oral defence 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 การทําการศึกษาคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยนักศึกษา หลังจาก
เรียนรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตรมาแลว โดยนํากระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยมาเปนเครื่องมือใน
การศึกษาคนควา และจัดทําเปนรายงาน ท้ังนี้ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เปน
ผูดูแลควบคุมใหคําแนะนํา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีไดศึกษาตามหลักสูตรนํามาประยุกตใช ไดอยาง
เปนรูปธรรม 
      ดังนั้น การทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธจึงถือวาเปนการวัดผลทางการศึกษาสวนสําคัญใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหแนใจไดวาเม่ือนักศึกษาจบหลักสูตรไปแลว มีองคความรูรวมถึงเครื่องมือ
ทางการบริหารท่ีเพียงพอตอการแกปญหา วิจัย หรือสรางสรรคคุณคาตางๆท้ังในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการไดดี
ตามท่ีมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากําหนดไว 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 ตามท่ีขอ 1 นักศึกษาจะตองทําการคนควา/เรียนรูรวมถึงทบทวนองคความรูดวยตนเอง ดังนั้นนักศึกษา
จะตองมีวินัยในตนเองในการวางแผนการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ
ถึงแมวาโดยระเบียบขอบังคับตามมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการกําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา 
และ/หรือ คณะกรรมการ คอยใหคําปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดทําก็ตาม แตการคาดหวังของหลักสูตร คือ ตองการ
ใหนักศึกษาตระหนักถึงการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน ไดพบกับประสบการณจริงในการทําการศึกษาคนควา 
ในรูปแบบของการทําวิจัย เพ่ือใหนักศึกษามีความแกรงท้ังดานวิชาการ ดานปฏิบัติการ รวมถึงดานทักษะความคิด 
และทักษะดานมนุษยสัมพันธควบคูกันไปดวย สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐานการเรียนรูท่ีหลักสูตรมุงหวังใหเกิดข้ึนจาก
การศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
 3.  ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)   ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ชั้นปท่ี 2 
   การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)    ภาคการศึกษาท่ี 2    ชั้นปท่ี 2  
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 4.  จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)   จํานวน 12  หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)       จํานวน   6  หนวยกิต  
 5.  การเตรียมการ 
  เนื่องจากเปนการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตรจึงเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท้ังท่ีทําการศึกษา   
คนควาอิสระ และวิทยานิพนธ ดังนี้ 
   5.1  ประชุมชี้แจงใหนักศึกษาไดเขาใจหลักการ แนวคิด รวมถึงมาตรฐานของการทําการศึกษา 
                        คนควาอิสระ และวิทยานิพนธ รวมถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานการศึกษา  
    ในระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องดังกลาว 
   5.2 ชี้แจงทําความเขาใจกระบวนการ/ข้ันตอนการจัดทํารวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีตองยื่นตอ 
                        หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแตตนจนจบ 
   5.3 ใหคําแนะนําการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
                         เลือกหัวขอการทําใหสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
   5.4  จัดหาอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลวแตกรณีใหนักศึกษา 
   5.5  จัดอาจารยประจําหลักสูตรคอยใหคําแนะนํา ประสานงาน หรือ แกไขปญหาในบางประเด็น 
    ท่ีติดขัด เพ่ือใหนักศึกษาดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
   5.6  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องระบบเอกสารตามระเบียบขอบังคับของ 
    มหาวิทยาลัย 
   5.7  ดําเนินงานทางธุรการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา เชน ออกหนังสือถึง 
    หนวยงานท่ีนักศึกษาขอเขาไปเก็บขอมูล  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 หลักสูตรไดยึดถือขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการติดตาม
ประเมินผล ตามกระบวนการ/ข้ันตอนตางๆ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดดําเนินการเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
   6.1 เชิญนักศึกษามาประชุม หรือพบปะเพ่ือติดตามความกาวหนา เปนระยะๆ อยางนอย 1-2  
    เดือนตอครั้ง  
   6.2 สอบถามจากอาจารยท่ีปรึกษาวานักศึกษามีความกาวหนา หรือมาพบเพ่ือขอคําปรึกษา 
    แนะนาํมากนอยเพียงใด 
   6.3 นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาใหหลักสูตรทราบเปนระยะ  เปนตน 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ขาราชการหรือพนักงานของรัฐท้ังในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน  
 2. ทหาร/ตํารวจ ท้ังระดับสัญญาบัตรและระดับประทวน ในทุกสายงาน ทุกเหลาทัพ และทุกชั้นยศ 
 3.  นักการเมืองทุกระดับการปกครอง  
 4.  บุคลากรทางการศึกษาท้ังสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน  

 5. ผูบริหารและบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ  
 6. ผูบริหารและบุคลากรในองคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 
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สถานท่ีติดตอ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร   หอง 303 ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
       โทร 0-2997-2222 ตอ 1048     


