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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
 

รหัส  25541801104713 
 

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
 

ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration   
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

ชื่อเต็ม (ไทย)  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)  รป.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Master of Public Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   M.P.A. 

 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2)  จ านวน  39 หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ข                จ านวน  39 หน่วยกิต  

 
 

รูปแบบของหลักสูตร   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 

  
ภาษาที่ใช้    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 
การรับเข้าศึกษา    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
 
ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ รัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีแผนการศึกษา 2 แผน คือ 1.แผน ก แบบ ก 2 
วิทยานิพนธ์ และ 2. แผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์  โดยมีรายวิชาได้แก่ ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ข.
หมวดวิชาบังคับ และ ค.หมวดวิชาเลือก มี 2 กลุ่มวิชาเลือกคือ กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาเลือกด้านการบริหารการพัฒนามหานคร  องค์ประกอบของหลักสูตรแต่ละหมวดวิชา
ประกอบด้วย ดังนี้ 
     

1. แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ (Plan A : Thesis) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต * 
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 
 

2. แผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์ (Plan B : Non Thesis) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
   

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต * 
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกติ 
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การศึกษาตามแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 
* หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นวิชาที่จัดสอนโดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
Master of Public Administration 

(M.P.A) 
39 หน่วยกิต 

  
 
 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 3 วิชา 
ไม่นับหน่วยกติ 

 
 
 
 
      
     แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                                                แผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์   
                (Thesis)                                                                   (Non- Thesis) 

 
 

         หมวดวิชาบังคับ  7 วิชา                                         หมวดวิชาบังคับ  7 วิชา 
               รวม 21 หน่วยกิต                                                        รวม  21 หน่วยกิต 
       
        หมวดวิชาเลือก 2 วิชา                                                         หมวดวิชาเลือก 5 วิชา 
            รวม 6 หน่วยกิต                                                             รวม 15  หน่วยกิต 

 

 
                วิทยานิพนธ์                                                               การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
            12 หน่วยกิต                                                                     3  หน่วยกิต 
 
 
                                                                                                     สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 
                                                                        (Written & Oral Comprehensive Examination) 
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รหัสวิชา  
   ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร 

ก. ใช้อักษรย่อเรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า “รป.” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “PA.” 
น าหน้าตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร  

ข. ใช้ตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรย่อ “รป.” หรือ “PA.” และให้มีความหมาย
ดังต่อไปนี้ 
                  เลข  5800    ขึ้นไป    หมายถึง หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
                  เลข  5100     ขึ้นไป    หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
                  เลข  5200     ขึ้นไป    หมายถึง หมวดวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
                  เลข  5300     ขึ้นไป    หมายถึง หมวดวิชาเลือกด้านการบริหารการพัฒนามหานคร 
                  เลข  7000       หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
                  เลข  6000       หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

ค าอธิบายตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตของวิชา ชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติ ปรากฏอยู่หลัง
รายวิชานั้นๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

    เลขนอกวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
    เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติการต่อชั่วโมง 
    เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

รายวิชาในหลักสูตร  
 
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(Foundation courses)  เป็นรายวิชาซึ่งไม่นับหน่วยกิต 
 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

รป.5801   รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 0(3-0-6)  
PA.5801   State, Society and Environment  
 

รป.5802   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ 0(3-0-6)  
PA.5802   Intensive English for Social Science Study 
 

รป.5803   การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 0(3-0-6)  
PA.5803   Computer for Social Science Research 
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ข. หมวดวิชาบังคับ (Core courses)  
ประกอบด้วยรายวิชา จ านวน  7 วิชา  รวม 21 หน่วยกิต 
นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนครบทั้ง 7 รายวิชา 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

รป.5101   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA.5101   Public Administration Theories  
 

รป.5102   ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
PA.5102   Thai Political, Economic and Social System 
 

รป.5103   การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PA.5103    Human Resources Management and Development 
 

รป.5104   นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
PA.5104   Public Policy and Strategic Management  
 

รป.5105   องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
PA.5105   Organization and Modern Management  
  

รป.5106   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
PA.5106   Research Methodology in Public Administration 
   

รป.5107   การบริหารการคลังสาธารณะ                                             3(3-0-6) 
PA.5107   Public Fiscal Management  
 

ค. หมวดวิชาเลือก  (Elective courses) 
   

          หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเลือก คือ 1) กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Public Administration) และ 2) กลุ่มวิชาเลือกด้านการบริหารการพัฒนามหานคร (Metropolitan 
Development Administration) โดยนักศึกษาเลือกเรียนได้เพียงกลุ่มวิชาเลือกเดียว   

   

กรณนีักศึกษาเลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ (Plan A: Thesis) 
     นักศึกษาต้องเรียนวิชาเลือกจ านวน  2 วิชา  6 หนว่ยกิต 

และลงทะเบียนรายวิชา รป.6000 วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
  

กรณนีักศึกษาเลือกเรียน แผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์ (Plan B: Non Thesis) 
นักศึกษาต้องเรียนวิชาเลือกจ านวน  5 วิชา   15  หน่วยกิต 

และลงทะเบียนรายวิชา รป.7000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   จ านวน  3  หน่วยกิต   
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(1) กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
   

รป.5201   การบริหารโครงการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
PA.5201   Modern Project Management  
    

รป.5202   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
PA.5202   Management Information Systems  
   

รป.5203   การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)  
PA.5203   Decentralization and Participation in Local Government  
 

รป.5204   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
PA.5204   Innovation and Change Management  
  

รป.5205   ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหาร 3(3-0-6) 
PA.5205   Leadership and Ethics in Management   
   

รป.5206   กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 
PA.5206   Public Administration Law  
   

รป.5207   การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
PA.5207   Public Policy Development in Thailand  
 

 (2)  กลุ่มวิชาเลือกด้านการบริหารการพัฒนามหานคร  
                (Metropolitan Development Administration) 
 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
  
รป.5301   ยุทธศาสตร์ในการจัดการมหานคร 3(3-0-6) 
PA.5301   Strategy of Metropolitan Management  
 

รป.5302   การพัฒนาบริการสาธารณะในการจัดการมหานคร  3(3-0-6) 
PA.5302   Public Service Development in Metropolitan Management 
 

รป.5303   การพัฒนาการบริหารและการจัดการภาวะวิกฤตของมหานคร   3(3-0-6) 
PA.5303   Crisis Management and Development in  Metropolitan 

 

รป.5304   การพัฒนาและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของมหานคร  3(3-0-6) 
PA.5304   Megaprojects Management and Development of Metropolitan 
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รป.5305   การบริหารการพัฒนามหานครด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ 3(3-0-6) 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 PA.5305   Public Private Partnership and Development of Metropolitan 
  

รป.5306   การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหานครในนานาประเทศ 3(3-0-6) 
PA.5306   International Networking of Metropolitan  
 

แผน ก แบบ ก 2  ลงทะเบียนวิชา รป.6000 วิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต 
   

รป.6000   วิทยานิพนธ์                                                           12(0-0-36)  
PA.6000   Thesis 
   
แผน ข  ลงทะเบียนวิชา รป.7000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  จ านวน 3 หน่วยกิต 

   

รป.7000   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                  3(0-0-9)  
PA.7000   Independent Study 
 

ค าอธิบายรายวิชา   
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

   
รป.5801   รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 0(3-0-6) 
PA.5801   State, Society and Environment 
          แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภายใต้กรอบ    
โลกาภิวัตน์ (Globalization) กระบวนการท าให้ทันสมัย (Modernization)ประวัติศาสตร์การ
ปกครองไทย  อารยธรรมไทย   
    

รป.5802   ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ 0(3-0-6) 
PA.5802   Intensive English for Social Science Study 
          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เอกสารต าราภาษาอังกฤษ การ
สื่อสาร การเขียน ทักษะการเขียนบทความ รายงานการวิจัยและการน าเสนองานวิชาการ 
     
รป.5803   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 0(3-0-6) 
PA.5803   Computer for Social Science Research 
          ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดท าแผนภาพ การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหาการ     
ท าวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานภาครัฐ 
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ข.หมวดวิชาบังคับ 
 

รป.5101  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
PA.5101  Public Administration Theories 
            ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการบริหารภาครัฐจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ หลักธรรมาภิบาล ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย การบริหารภาครัฐที่ร่วมมือกับ
การจัดการในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
จริยธรรมการบริหารภาครัฐและความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 

   
รป.5102  ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
PA.5102  Thai Political, Economic and Social System 

   พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง การมีอิทธิพลส่งผลซึ่ง
กันและกันของตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้  ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย  ปัญหา
ต่างๆ ในสังคมไทย 

      
รป.5103  การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PA.5103  Human Resources Management and Development 

    แนวคิดและหลักการกระบวนการจัดการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน  คุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากร การใช้สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

       

รป.5104  นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
PA.5104  Public Policy and Strategic Management  
            ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การก าหนดยุทธศาสตร์     
กลยุทธ์ กระบวนการจัดท าแผนบริหารแผนปฏิบัติการในเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการนโยบาย 
บทบาทและกิจกรรมของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดท าแผนทุกระดับขององค์การภาครัฐ 

 

รป.5105  องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
PA.5105  Organization and Modern Management  
            แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคขององค์การและการจัดการ ระบบและกระบวนการ 
พลวัตรต่อการจัดการสมัยใหม่ บทบาทของนักบริหาร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม 
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  บทบาทของผู้น า การสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ การก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในระดับมหภาคและจุลภาค  การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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รป.5106  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)  
PA.5106  Research Methodology in Public Administration 

  กระบวนการและขั้นตอนการท าวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การตอบปัญหาการ
วิจัยได้ การก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับการ
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผล การวิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายข้อมูล การ
สรุปและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสานวิธี   

 

รป.5107  การบริหารการคลังสาธารณะ                              3(3-0-6)             
PA.5107  Public Fiscal Management  
         แนวคดิการบริหารระบบการคลังสาธารณะ ระบบงบประมาณ การบริหารรายรับและรายจ่าย
ของรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ รายจ่ายสาธารณะ การด าเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
นโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศ สภาพปัญหาของสถาบัน
ภาครัฐของประเทศไทย 
 

ค.หมวดวิชาเลือก 
1) กลุ่มวิชาเลือกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 

       
รป.5201  การบริหารโครงการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
PA.5201  Modern Project Management  
            ทฤษฎีและแนวความคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร     
การบริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมินผลโครงการ บทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการ
โครงการ การบริหารโครงการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน
โครงการภาครัฐ 
   

รป.5202   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
PA.5202   Management Information Systems  
             การน าระบบสารสนเทศในการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การและสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การน าระบบสารสนเทศไปติดตั้ง กลยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมใน
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ  เศรษฐกิจและสังคม  ทักษะ
เกี่ยวกับการบริหารราชการในยุครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government)  
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รป.5203  การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 
PA.5203  Decentralization and Participation in Local Government 
            แนวคิดและหลักการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในอารยประเทศ โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการปกครองท้องถิ่นและการปกครองประเทศ หลักการกระจายอ านาจระดับชาติ  
ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอ านาจกับมิติการพัฒนา    
 

รป.5204  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
PA.5204  Innovation and Change Management  
           แนวคิดด้านนวัตกรรม นวัตกรรมในองค์การ แนวคิดและกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ   
กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์การ นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

รป.5205  ภาวะผู้น าและจริยธรรมในการบริหาร 3(3-0-6) 
PA.5205  Leadership and Ethics in Management   
        แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น ายุคใหม่ การพัฒนาเพ่ือการเป็นผู้น าที่ดี 
หลักจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ การเป็นผู้น าที่มีจริยธรรม การบริหารผู้ตามอย่างมี
คุณธรรม การบริหารงานขององค์การในภาครัฐ สภาพและปัญหาของการบริหารสถาบันภาครัฐของ
ไทย    

 

รป.5206  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 
PA.5206  Public Administration Law  
           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
หลักการในการก าหนดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 

    

รป.5207   การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
PA.5207   Public Policy Development in Thailand    
           พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ ก าหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 
วิเคราะห์นโยบายรายสาขาตามสภาพความเป็นจริงของการก าหนดนโยบาย ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ที่เป็นจริง 
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2) กลุ่มวิชาเลือกด้านการบริหารการพัฒนามหานคร                                      
(Metropolitan Development Administration) 

   

รป.5301  ยุทธศาสตร์ในการจัดการมหานคร 3(3-0-6)  
PA.5301  Strategy of Metropolitan Management    
           แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนามหา
นคร การบริหารการพัฒนาเชิงโครงสร้าง กระบวนการและกฎหมายทางการบริหารมหานคร การ
พัฒนาเมือง (Urban Development) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบ
การบริหารการเงิน การคลังขององค์การบริหารมหานคร    
     

รป.5302  การพัฒนาบริการสาธารณะในการจัดการมหานคร 3(3-0-6)  
PA.5302  Public Service Development in Metropolitan Management 
         แนวคิดการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะในการจัดการมหานคร การจราจรและขนส่ง 
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารทรัพยากรน้ า (Water Resource 
Management) การพัฒนาระบบระบายน้ าและการป้องกันอุทกภัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการ
พัฒนาชุมชนเมืองในเขตมหานคร แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน     
ในมหานคร  

   

 

รป.5303  การพัฒนาการบริหารและการจัดการภาวะวิกฤตของมหานคร 3(3-0-6)  
PA.5303  Crisis Management and Development in  Metropolitan 
           แนวคิดและยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการปัญหาพิเศษที่มีผลต่อความปลอดภัย
สาธารณะทั้งในยามปกติและภาวะวิกฤต การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาการก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ แนวทางการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ  
 

รป.5304  การพัฒนาและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของมหานคร  3(3-0-6)  
PA.5304  Megaprojects Management and Development of Metropolitan 
          ขอบข่ายและองค์ประกอบของการพัฒนาและการบริหารโครงการขนาดใหญ่ของมหานคร  
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การบริหารและการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ (Megaprojects) เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในมหานคร  โดยน า
กรณีศึกษาโครงการสาธารณะของไทยมาเป็นกรณีศึกษา 
 

รป.5305  การบริหารการพัฒนามหานครด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ 3(3-0-6)  
            ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
PA.5305 Public Private Partnership and Development of Metropolitan 

  การระดมทุนเพ่ือการบริหารการพัฒนามหานคร การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการจัดการในรูปแบบ ลักษณะและระดับต่างๆ ความสัมพันธ์ 
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ความร่วมมือและการประสานงาน ระบบการจัดการในรูปแบบภาคีความร่วมมือ การบริหารงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   

      

รป.5306   การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหานครในนานาประเทศ 3(3-0-6) 
PA.5306   International Networking of Metropolitan 
            แนวคิดและวิธีการพัฒนามหานครที่เป็นแบบแผนหรือตัวอย่างที่ดีที่สุด (Best Practice) 
ของต่างประเทศ บทเรียนที่ส าคัญของความส าเร็จในการบริหาร การแก้ไขปัญหารวมทั้งการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการบริหารมหานคร โครงสร้างและกระบวนการบริหารของ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนามหานคร 
 

แผน ก แบบ ก 2    ลงทะเบียนวิชา รป.6000 วิทยานิพนธ์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
   

รป.6000   วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)  
PA.6000   Thesis 
          ค้นคว้าในประเด็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผ่านค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการและน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่เป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์(Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) 

 

แผน ข  ลงทะเบียนวิชา รป.7000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 หน่วยกิต 
     

รป.7000   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                         3(0-0-9)  
PA.7000   Independent Study  
            ค้นคว้าในประเด็นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยศึกษาอย่างเป็นระบบ 
จากต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้อง
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


