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1.  ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   ภาษาอังกฤษ  Master of Public Administration Program in Public  
          Administration  
           
2.  ช่ือปริญญา 
     2.1  ชื่อเต็ม  ภาษาไทย  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 
   ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration  
      (Public Administration) 
     2.2  ชื่อยอ  ภาษาไทย  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
   ภาษาอังกฤษ M.P.A. (Public Administration) 
 
3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
     ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 
4.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
     ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ         
ตามหลักสูตร หากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 6,000  บาท 
 
5.  จํานวนหนวยกิตรวมและโครงสรางหลักสูตร 
 5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผน ก  แบบ ก2 39 หนวยกิต 
 5.2 โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาเฉพาะดาน      27 หนวยกิต 
หมวดท่ี 2 หมวดวิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
หมวดท่ี 3 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา)  6 หนวยกิต 
 

6. รายวิชาตามหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ  27  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
  



 
งานประสานการจดับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีhttp://grad.pbru.ac.th 

  
 

2 

2557101 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรและการเมือง   3(3-0-6) 
  Public  Administration and Political  Theory 
2557102 นโยบายสาธารณะ  การวางแผนและการจดัการเชงิกลยุทธ  3(3-0-6) 
  Public  Policy,  Planning  and Strategic Management 
2557103 ทฤษฎีองคการและการพัฒนาองคการ    3(3-0-6) 
  Organization Theories and Development 
2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ   3(3-0-6) 
  Public Finance  and  Budgeting  Administration 
2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย   3(3-0-6) 
  Principle of Law  and Thai Public Affair 
2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
  Administration Development Sufficiency Economy  Philosophy 
2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 
  Research Methodology  in  Public  Administration 
2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ     3(3-0-6 
  Seminar on Public Administration 
 

หมวดท่ี 2 หมวดการทําวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                      ชือ่วิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  

 

2557901 วิทยานิพนธ 1       3 หนวยกิต 
  Thesis 1 
2557902 วิทยานิพนธ 2       3 หนวยกิต 
  Thesis 2 
 
รหัสวิชา                      ชือ่วิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
 

2557903 วิทยานิพนธ 3       6 หนวยกิต 
 Thesis 3 

 

หมวดท่ี 3  หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา)  
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ)  
 

1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร    3(2-2-5) 
  English for Public Administration 
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     3(2-2-5) 
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  Statistical Research Public Administration 
 

7. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
2557101 แนวคิด  ทฤษฎีทาง          
รัฐประศาสนศาสตรและการเมอืง 

3(3-0-6) 2557103 ทฤษฎีองคการและการ
พัฒนาองคการ 

3(3-0-6) 

2557102 นโยบายสาธารณะ การ
วางแผนและการจัดการเชิงกลยทุธ 

3(3-0-6) 2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

2557801 ระเบียบวิธีวจิัยทาง               
รัฐประศาสนศาสตร 

3(3-0-6) 2557105 การบริหารการคลัง
สาธารณะและงบประมาณ 

3(3-0-6) 

1557101 ภาษาอังกฤษสาํหรับ         
รัฐประศาสนศาสตร 

- 2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

- 

  2557901 วิทยานพินธ 1 3(0-0-3) 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
2557106 หลักกฎหมายกับการ
บริหารงานสาธารณะของไทย 

3(3-0-6) 2557903 วิทยานพินธ 3 6(0-0-6) 

2557107 การบริหารการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3(3-0-6)   

2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6)   
2557902 วิทยานพินธ 2 3(0-0-3)   
 

* ไมนับหนวยกิต 

8. คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดท่ี 1  หมวดวิชาบังคับ  27 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
 

2557101 แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรและการเมือง    3(3-0-6) 
  Public Administration and Political  Theory 
  ศึกษา เก่ียวกับทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ปรัชญาการเมือง ความรูทางการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคมท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ กฎหมายมหาชน แนวคิดและ
ทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลัง และการเงินภาครัฐ การจัดการวิสาหกิจชุมชน การเปน
ผูประกอบการกับการบริการสาธารณะ มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ การตลาดสําหรับรัฐประศาสน-
ศาสตร การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารสาธารณะแนวใหม การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะ    
ธรรมาภิบาล จริยธรรมนักบริหาร 

 
2557102 นโยบายสาธารณะ  การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ   3(3-0-6) 

Public Policy, Planning  and Strategic Management 
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ศึกษาแนวความคิด และแนวทางในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ โดยเนนกระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล
นโยบาย รวมท้ังศึกษาเทคนิคในการวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ และการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกําหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับตางๆของไทย การวิเคราะหพฤติกรรมท่ีเก่ียวของ  
รวมท้ังความสัมพันธและพลวัตของแหลงอํานาจตางๆ 

 
2557103 ทฤษฎีองคการและการพัฒนาองคการ     3(3-0-6) 

Organization Theories and Development  
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร วัฒนธรรมองคการ และกระบวนการ

จัดการแนวทางปฏิบัติในการจัดการองคการ ไดแก การออกแบบโครงสรางองคการ สายการบังคับบัญชา
ขององคการท่ีครอบคลุมท้ังองคการภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการท่ีไมอยูในภาครัฐและภาคเอกชน  
อาทิ องคกรมหาชน เปนตน การศึกษาพฤติกรรมมนุษยในองคการ การพัฒนาองคการ เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานพัสดุ การจัดการคุณภาพ การจัดการความรูและ
องคการแหงการเรียนรู การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความ 
ขัดแยง มีแนวโนมจะเกิดข้ึน ภาวะผูนําและการสรางทีมงาน และการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงขององคการสมัยใหม 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

2557104 การบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
Human Resource Management  
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมองการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในเชิงกลยุทธท่ีมีการบูรณาการระหวางกลยุทธขององคการ และกลยุทธของคนเขา
ดวยกัน โดยผานทางภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก การวางแผนงานและการ
วางแผนอัตรากําลัง การสรรหา และการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหาร
คาตอบแทนและเงินเดือน การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารสวัสดิการและนันทนาการ  
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ และการบริหารความขัดแยงท่ีมีแนวโนมท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เปนตน ท้ังนี้ศึกษาโดยประยุกตท้ังแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท้ังของทางตะวันออก 
และหลักแนวคิดทางตะวันตกเขาดวยกัน ท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสรางคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร  
จะเปนหัวใจสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคใหม รวมท้ังสรางคานิยมท่ีดี สามารถตอบสนอง
การบริการประชาชนท่ีพึงพอใจ และมีธรรมาภิบาล 

 

2557105 การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ    3(3-0-6) 
Public Finance and Budgeting Administration 
ศึกษาแนวคิด และหลักการเก่ียวกับการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ การ

จัดการดานทรัพยากรดานการเงิน  เชน การวิเคราะหตนทุน การเปนผูประกอบการภาครัฐ การบริหาร
การเงินขององคการภาครัฐ การบริหารรายไดของภาครัฐ การบริหารรายจายของภาครัฐ การบริหารความ
เสี่ยงดานการคลังและงบประมาณ  การคลังและงบประมาณทองถ่ิน  เปนตน รวมท้ังมุงเนนผลงานเทคนิค
การวิเคราะหและจัดทํางบประมาณความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายของรัฐบาล 
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2557106 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย    3(3-0-6) 

Principle of Law  and Thai Public Affair 
ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง หลักการและเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายมหาชนของไทย กฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานสาธารณะของไทย กฎหมายท่ีสงเสริม และเปนอุปสรรคตอการบริหารงานสาธารณะ 
อันเนื่องจากผลการปรับตัวของกฎหมายท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 

2557107 การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
Administration Development Sufficiency Economy  Philosophy 
ศึกษา วิเคราะหหลักการบริหารพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และพ้ืนท่ี ตามหลักปรัชญา     

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย 
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทและลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประวัติของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทฤษฎีใหม เพ่ือการประยุกตใชในการบริหารการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

2557108 สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ      3(3-0-6) 
Seminar on Public Administration 
สัมมนาทางการบริหารภาครัฐ เก่ียวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองคการและการ

จัดการองคการสมัยใหม การจัดการทุนมนุษย การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ และ
กฎหมายสําหรับการบริหารกิจการสาธารณะ และพัฒนาคานิยม จริยธรรม ของนักบริหารภาครัฐ ภายใต
การมีสวนรวมจากทุกเครือขายโดยเฉพาะภาคพลเมือง 

ศึกษากระบวนการพัฒนาหัวขอในการจัดทําวิทยานิพนธ ตั้งแตการพัฒนาหัวขอ
วิทยานิพนธ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอเสนอแนะ  
การสัมมนาวิชานี้นักศึกษาจะตองสามารถทําขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธไดตามมาตรฐาน 
 

2557801 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 
Research Methodology  in  Public  Administration 
หลักในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ   

การตั้งปญหา การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน วิธีการวางแผนและดําเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการวิจัยการนําเสนอเคาโครงการวิจัยและออกแบบการ
วิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิคการวิจัยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
 

หมวดท่ี 2  หมวดการทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

2557901   วิทยานิพนธ 1                                                                  3  หนวยกิต 
Thesis 1 



 
งานประสานการจดับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีhttp://grad.pbru.ac.th 

  
 

6 

เปนการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาหัวขอเรื่องสําหรับการขอทําวิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต โดยเขียนใหเสร็จและเสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติใหเสร็จภายใน
ภาคเรียนนี้ 

 

2557902   วิทยานิพนธ 2                                                                  3  หนวยกิต 
Thesis 2 
เปนการลงมือเขียนเอกสารเคาโครงขอทําวิทยานิพนธมหาบัณฑิต โดยเขียนใหเสร็จและ

เสนอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติใหเสร็จภายในภาคเรียนนี้ ซ่ึงในความเปนจริงผูเรียน
ตองไดคิดและเขียนไวบางแลวกอนหนานี้ จนถึงข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดตามท่ีไดอธิบายข้ันตอนตางๆไวใน
เอกสารหลักสูตร เชน ข้ันเลือกหัวขอเรื่องท่ีสนใจ ข้ันกําหนดแนวทางการคนควาวิจัย ข้ันเขียนบางสวน
ของเอกสารเคาโครงวิทยานิพนธ เปนตน 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
 

2557903    วิทยานิพนธ                                                                  6  หนวยกิต 
Thesis 3 

  คนควาในเรื่องเก่ียวกับกลุมวิชาท่ีเลือกโดยจัดทําออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการ
ระดับสูง มีอาจารยท่ีปรึกษากํากับดูแล ท้ังนี้ตองผานการสอบหัวขอเรื่องและเนื้อหา โดยสรุปของ
วิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 
หมวดท่ี 3   หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร     3(2-2-5) 
  English for Public Administration 
  คําศัพทท่ีเก่ียวของกับการเมือง  การปกครอง  และทองถ่ิน  ฝกทักษะการพูด  การฟง และ
การเขียนสถานการณตางๆ ท่ียากข้ึน  ฝกอานบทความท่ีเก่ียวของกับการเมือง การปกครองและทองถ่ิน 
 
2557802 สถิติวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร      3(3-0-6) 
  Statistical Research Public Administration 
ศึกษาถึงความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติ การใชสถิติเชิงบรรยาย การวัดการกระจาย การกําหนด
สมมติฐานเพ่ือการทดสอบ การเลือกใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลวิจัยดังนี้ การใชสถิติเปรียบเทียบ   
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะห        
ความถดถอย ตลอดจนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) เพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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