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           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
ชื่อเต็ม           :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
      Master of Public Administration (Public Administration) 
ชื่อย่อ           :   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

   M.P.A. (Public Administration) 
1. หลักสูตร 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   
จ าแนกเป็น 3 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดย โครงสร้าง

หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
อิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 24 30 
2.1 วิชาบังคับ - 18 18 
2.2 วิชาเลือก - 6 12 
3. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4. การค้นคว้าอิสระ - - 6 

รวมหน่วยกิต 36 36 36 
 

1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1) วิชาบังคับ  - 
2.2) วิชาเลือก  - 

3) วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
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1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  24 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

3) วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
1.2.3 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  30 หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

3) การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 

 English for Graduate Students  
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส˚าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for Graduates 

HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Public Administration  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 แผน ข จ˚านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 Contemporary Public Administration   
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
 Research Methods for Public Administration   
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รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting   
HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
 Public Sector Human Resource Management and Leadership Development 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy   
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Management Innovations for Public Sector   

 2.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   

 แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ  3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting   
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 

Digital Governance Management 
 3(3-0-6) 

HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Strategic Management for Public Sector   
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ  3(2-2-5) 
 Project Planning, Analyzing, and Management   
HPA513 การน˚านโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  3(3-0-6) 

 Policy Implementation, Monitoring, and Evaluation 
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 Contemporary Economy, Society, and Politics   
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5) 
 Data Analysis for Public Administration   
HPA517 การบริหารจัดการข้ามพรมแดน  3(2-2-5) 
 Cross-border Management   
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Local Management Innovations   
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รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ศ) 

HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 Local Fiscal Management   
HPA522 การบริหารเมือง  3(3-0-6) 
 Urban Management   
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ  3(2-2-5) 
 Disaster Management   
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resouces Management  
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5) 
 Suburban Ecology Management  
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Governance  
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organizations and Management  
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 Orgnization Behavior and Organization Development  
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้น˚าในการเปลี่ยนแปลง 

Ethics and Transformative Leadership 
3(3-0-6) 

HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Performance Management  
HPA540 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  
HPA541 วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  
HPA542 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent study  
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3)  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   
แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ˚านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ˚านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ˚านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว อักษรภาษาอังกฤษ
ตัวแรกบง่บอกถึงคณะ อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึง
ระดับความยากง่าย 

ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล˚าดับก่อนหลังของวิชา ความหมายของหมวดวิชา
และหมู่วิชาในหลักสูตร 

HPA หมวดวิชาของหลักสูตร 
VLE หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
GRD หมวดวิชากลางของระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1.4 การจัดแผนการศึกษา 

1) แผน ก แบบ ก 1 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

2(1-2-3) 
วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 

1(0-2-1) 
รวมหน่วยกิต 0 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ HPA541 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

 
2) แผน ก แบบ ก 2 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมส มัย 3(3-0-6) 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ 
พัฒนาภาวะผู้น า 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ HPA540 วิทยานิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ HPA540 วิทยานิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 6 
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3) แผน ข 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส˚าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส˚าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาบังคับ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

HPA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
การค้นคว้าอิสระ HPA542 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ HPA542 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 3 

 
1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 

 Digital Literacy and Information Technology for Graduates 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูล การรู้ดิจิทัล 
ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติค านวนด้านการจัดท าสื่อน าเสนอ 
การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ (Business Intelligence)  
การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA501 รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Public Administration  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในสาขาต่าง ๆ ของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่นข้างเคียง สภาพแวดล้อมของการบริหารภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ความหมายใหม่  (New Public Administration) การจัดการภาครัฐแนวใหม่  ( New Public 
Management) การบริการสาธารณะแนวใหม่ ( New Public Service) ธรรมาภิบาลภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Governance) ความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ (Public Integrity) และทิศทาง
และแนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบการบริหารภาครัฐใน
ต่างประเทศ 
HPA503 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Research Methods for Public Administration  

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบ
แนวคิด การตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จริยธรรมในการวิจัยรวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างการวิจัย 
HPA504 สัมมนาการคลังและงบประมาณ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Finance and Budgeting  

ศึกษาการกระจายทรัพยากรเพ่ือความเสมอภาค  การบริหารจัดการสวัสดิการ
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ ประสิทธิภาพตลาดและบทบาท  
ของรัฐบาล สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ทฤษฎีการเลือกของสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน 
และผลประโยชน์ บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด รวมถึงศึกษาบทบาทของรัฐบาล  
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยการอภิปรายมาตรการที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 
PA505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและการพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Public Sector Human Resource Management and Leadership Development 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การ ตลอดจนศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า
ในการสร้างคุณภาพงาน โดยเน้นการอภิปรายถึงปัญหาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ภาครัฐ และภาวะ
ผู้น าในองค์การภาครัฐจากกรณีศึกษา 

 



                                                                                                                301 

 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA506 สัมมนานโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 
 Seminar in Public Policy  

สัมมนาแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบาย
สาธารณะและตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  
ทั้งปัญหานโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  
และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะโดยใช้กรณีศึกษาของ ไทย
และต่างประเทศประกอบการอธิบาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานจริง 
HPA507 นวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Management Innovations for Public Sector  

ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือ รวมถงึนวัตกรรมการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
น าเทคนิค เครื่องมือ และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิด  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเน้นกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เป็นส าคัญ 
และการออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐ 
HPA508 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Public Administration  

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยและ
โจทย์การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย การสัมมนาประเด็นปัญหา 
ที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
HPA510 การบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Governance Management  

ศึกษาการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ และ
สารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การ
ให้บริการสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
รัฐบาลที่เปิดกว้าง (Open Government) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain การน าระบบ
สารสนเทศไปติดตั้งกลยุทธ์ในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรม ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
รวมทั้งผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาตัวอย่างการน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการภาครัฐ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA511 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Public Sector  

ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์  กระบวนการการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การก าหนดกลยุทธ์ การแปลง  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ โดยเน้นกรณีศึกษาจากองค์การภาครัฐ 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเป็นส าคัญ 
HPA512 การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Planning, Analyzing and Management  

ศึกษากระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
การประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจกรรม 
ด้านต่าง ๆ ขององค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยศึกษา
โครงการส าคัญของภาครัฐ 
HPA 513 การน านโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 3(3-0-6) 

 Policy Implementation, Monitoring and Evaluation  
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประสบการณ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติในแต่ละ

ประเภท และแต่ละสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวโดยเน้นการน านโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 
นโยบาย โดยเน้นศึกษากรณีของประเทศไทยเป็นตัวอย่าง และศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง ประเทศ 
HPA514 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Economy, Society and Politics  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามต่าง ๆ วิธีการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้  
ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
HPA516 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Data Analysis for Public Administration  

ศึกษาประเภทและระดับของข้อมูล ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับข้อมูลและค าถามการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการน าข้อมูลมาใช้ใน
การออกแบบนโยบายของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจริง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA517 การบริหารจัดการข้ามพรมแดน 3(2-2-5) 
 Cross-border Management  

ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องมากกว่าประเทศหรือเขตการปกครองหนึ่ง
กฎหมายระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การรับมือ กับความ
หลากหลาย ทางสังคม วัฒนธรรม ประชากร และการบริหารในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือเขตการปกครอง ผ่านการสัมมนา อภิปรายการจัดการข้ามพรมแดนจากกรณีศึกษา 
HPA520 นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Management Innovations  

ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารท้องถิ่น การสร้างนวัตกรรมการ
จัดบริการ สาธารณะแก่ประประชาชน นวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรม   
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม  
ด้านสุขภาพ นวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง  และกรณีศึกษาจากการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมการ
บริหารต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
HPA521 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Fiscal Management  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น หลักพ้ืนฐานการคลังท้องถิ่นกับการกระจาย
อ านาจ กระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานคลังท้องถิ่น แนวทางการลด ความเหลื่อมล้ า
และขยายฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง รัฐบาลกับการคลัง
ท้องถิ่น การบริหารงานคลังบนฐานความยั่งยืน ประเด็นปัญหาและความท้าทาย ในการบริหารงาน
คลังท้องถิ่นไทย โดยเน้นกรณีศึกษาจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
HPA522 การบริหารเมือง 3(3-0-6) 
 Urban Management  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวางผังเมืองและการออกแบบส าหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
โดยค านึงถึงการใช้พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้พ้ืนที่อย่าง เหมาะสม 
การสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่าง จ ากัด การ
ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาการบริหารเมืองทั้งในและ ต่างประเทศ
เป็นส าคัญ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA523 การจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 Disaster Management  

แนวคิดเก่ียวกับภัยพิบัติ หลักและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) การเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง เกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุการณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการฝึกซ้อมการจัดการภัยพิบัติและ แนวทางปฏิบัติ โดย
มุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
HPA524 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Natural Resouces Management  

ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายและการเคลื่อนไหว ทางสังคมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือการพัฒนา
ทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่น 
HPA525 การบริหารระบบนิเวศชานเมือง 3(2-2-5) 
 Suburban Ecology Management  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเมืองและชานเมือง 
การบริหารจัดการพ้ืนที่รอบนอกเมืองเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการวางผังเมือง   
การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค การเคลื่อนย้ายประชากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างสมดุล แนวทางการพ่ึงพาตนเอง และ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นส าคัญ 
HPA526 การบริหารจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local Governance  

ศึกษาทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจ รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน ท้องถิ่น การบริหาร
ท้องถิ่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อสาธารณะ (Public Integrity) ในการบริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงเปรียบเทียบรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA530 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Human Resource Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ 
เหมาะสม การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่าน  
การบูรณาการกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนและจัดการก าลังคน การสรร
หาและคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง บทบาทหน้าที่
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้น าในสนับสนุนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ประสบ ความส าเร็จ และ
การ เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน 
HPA531 องค์การและการจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Organizations and Management  

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
องค์การ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์องค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ วิเคราะห์  
พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) แผนการบริหาร ความ
ต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan) ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการท างานขององค์การ 
และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
HPA532 พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 Organization Behavior and Organization Development  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ตลอดจนแนวคิดระบบสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์การ  กลไก 
พฤติกรรมบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ การวิเคราะห์ และพัฒนา 
องค์การ ตลอดจนจัดการพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่มีผลต่อการท างานร่วมกัน  
ในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคคลในองค์การ  โดยเน้นวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
การพัฒนาองค์การที่เกิดขึ้นจริง 
HPA533 การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพองค์การ 3(3-0-6) 
 Performance Management for Organizational Effectiveness 

ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบและกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติของบุคลากรภาครัฐตั้งแต่การก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และ การประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาของการบริหาร ผลการปฏิบัติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
HPA534 จริยธรรมและภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Ethics and Transformative Leadership  

แนวคิดและหลักพ้ืนฐานเรื่องผู้น า ทั้งจากอดีตจนถึงทฤษฎีผู้น าในการเปลี่ยนแปลงความ
รับผิดชอบของผู้น าในกระบวนการบริหารจัดการ  คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้น ายุคใหม่ รวมทั้ง  
หลักจริยธรรมทางการจัดการองค์การภาครัฐ ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและตะวันออก หลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและความตระหนักถึงผลกระทบ 
ต่อสาธารณะ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
สาธารณะ และการสร้างจริยธรรมทางการจัดการแก่บุคลากรในองค์การ  โดยเน้นการวิ เคราะห์ 
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการจัดการส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าองค์การภาครัฐ 
ในปัจจุบัน 
HPA540 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารภาครัฐ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐหรือปัญหาของ ชุมชน
ท้องถิ่นโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
HPA541 วิทยานิพนธ์ 36 
 Thesis  

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐและ/หรือ
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนอหัวข้อวิทยานินธ์ จัดท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ ได้
น าเสนอในวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมติฐาน 
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา แผนการด าเนินการ ขอบเขตและ
วิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้ ในการด าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ ที่ปรึกษา ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลุ่มลึก สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน 
สอบวิทยานิพนธ์ และน าเสนอบทความการวิจัยเพื่อ การเผยแพร ่
HPA542 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent Study  

โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซ้ึง เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือการ
จัดการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 



                                                                                                                307 

 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
โดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 


