หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A.
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1. หลักสูตร
4.1.1. จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
4.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไวในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
แผน ก. ทาวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)
12 หน่วยกิต
แผน ข. ทาสารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
ไม่ทาวิทยานิพนธ์แต่ทาสารนิพนธ์ โดยต้องสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examination)
แผนการศึกษา
วิชาพื้นฐานบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์

แผน ก. วิทยานิพนธ์
Thesis Option
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผน ข. สอบประมวลความรู้
Comprehensive Exam
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

แผนการศึกษา
สารนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แผน ก. วิทยานิพนธ์
Thesis Option
36 หน่วยกิต

แผน ข. สอบประมวลความรู้
Comprehensive Exam
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ก. วิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
1.นักศึกษาจะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ
ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2.นัก ศึก ษาจะต้องเสนอหัวข้อและแบบเสนอโครงร่างวิท ยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ต
วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดเพื่อขออนุมัติ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะต้อง
ผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
3.อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ มีจานวน 1 คนไม่เ กิน 2 คน จะต้องเป็นอาจารย์ป ระจ า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กันอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจา 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอยู่ด้วย และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะ
สอบวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นเรื่องขออนุมัติสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
5.การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ การสอบวิทยานิพนธ์ จานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
6.ในภาคที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แต่ยังเขียนไม่เสร็จ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ทาการ
ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์โดยให้ค่าระดับ S หรือ U ไว้ในระเบียนและในภาคการศึกษาต่อมาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรักษาสภาพจนกว่าจะสอบวิทยานิพนธ์ผ่านในกรณีที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านในครั้งแรก
ให้มีสิทธิ์สอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หลังจากการสอบครั้งแรก ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่เริ่มเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ หากสอบไม่ผ่านครั้งทีส่ อง ต้องพ้นจากสภาพนักศึกษา
7.ในกรณีที่นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้วคณะกรรมการเห็นว่าควรมีการแก้ไขบางส่วน
ในการดาเนินการแก้ไขนั้นให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
ก. ประธานสาขาหรืออาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็น ประธาน
กรรมการ
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เป็นกรรมการ
ค. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ

8. ระดับคะแนนการวัดผลวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ ( Fair )
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failure)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

ค่าระดับ
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
--

การสอบประมวลความรู้
นักศึกษา แผน ข. ต้องเรียนจบหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จึงมีสิทธิ์สมัคร
สอบประมวลความรู้ เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า (Oral Examination) โดยให้ดาเนินการ
ดังนี้
1.การสอบประมวลความรู้ทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่า ดาเนินโดยคณะกรรมการที่บัณฑิ ต
วิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2.นักศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่าแต่ละประเภทได้ไม่เกินสาม
ครั้ง หากสอบไม่ผ่านในครั้งที่สามต้องพ้นจากสภาพนักศึกษา
แผน ข.การทาสารนิพนธ์
การทาสารนิพนธ์ จะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสอบประมวลความรู้ และให้มีอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 1 คน หรือ มากกว่า เป็นผู้รับผิดชอบในการให้คาปรึกษา แนะนา และ
ประเมินผลการค้นคว้าอิสระโดยใช้ระดับคะแนนวัดผล ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
พอใช้ ( Fair )
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Failure)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

ค่าระดับ
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
-

และหากยังท าไม่เสร็จให้วัดผลเป็น I ไว้ในระเบียน และในภาคการศึก ษาต่อมาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา จนกว่าจะสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระผ่าน และหากไม่ ผ่านเกณฑ์ในการ
สอบครั้งแรก ให้มีการสอบใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
4.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 7 หลัก ดังต่อไปนี้
-เลขหลักหน่วยและหลักสิบ (1 และ 2) หมายถึง หมู่วิชาของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ( 70 หมายถึง เลขสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ )
-เลขหลักร้อย ( 1 ) หมายถึง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-เลขหลักพันและหลักหมื่น ( 4 และ 5 ) หมายถึง หมวดวิชา
-เลขหลักแสนและหลักล้าน ( 6 และ 7 ) หมายถึง ลาดับวิชาในหมวดวิชา
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
00
หมายถึง
10
หมายถึง
20
หมายถึง
30
หมายถึง
40
หมายถึง
50
หมายถึง

วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาพื้นฐานบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
สาระนิพนธ์
วิทยานิพนธ์

ตัวอย่าง วิชา 7011001 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้รหัสวิชาที่กาหนดเป็นตัวเลข 7 หลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7

0

1

1

0

0

1

เลขลาดับวิชาในหมวดวิชา
เลขหมวดวิชา
เลขระดับบัณฑิตศึกษา
เลขคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์
ลักษณะรายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาไม่นับรวมหน่วยกิตในหลัก สูตรและไม่นามาคานวณคะแนนเฉลี่ย
นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ บัณฑิ ตวิท ยาลัยก าหนดไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเคยศึก ษาแต่มี ผลการศึกษาต่ากว่า
กาหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา คือ

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง )
7010001 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
English for Professional in Public Administration
7010002 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
The Politic, Economies and Thai Society

(3-0-9)
(3-0-9)

ข. หมวดวิชาพื้นฐานบังคับ ( Core Courses )
9 หน่วยกิต
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
จานวน 3 รายวิชาดังนี้
(หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง )
7011001 นโยบาย และการบริหารจัดการทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-9)
Policy Management and Political Domination .
7011002 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-9)
Research Methods in Public Administration
7011003 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และแนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-9)
Political theory and concepts of Public Administration
ค. หมวดวิชาเอกบังคับ (Required Courses)
15 หน่วยกิต
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
7012001 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-9)
Thai Local Governments
7012002 นโยบายและการบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-9)
Policy and Public Finance Management
7012003 การเมืองและการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 3(3-0-9)
Politics and Public Administration, Compared Mekong Subregion .
7012004 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-9)
Human Resource Management (HRM)
7012005 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-9)
Planning and Project Management
ง. หมวดวิชาเอกเลือก (Elective Courses)
นักศึกษาแผน ข. สารนิพนธ์ จะต้องเลือกเรียนวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนในวิชาเลือกบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทาสาระนิพนธ์
จานวน 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)

7013001 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
7013002 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
International Relations
7013003 การบริหารการพัฒนาองค์การ
3(3-0-9)
Organization Development
7013004 การจัดการระบบสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Public Management Information Systems
7013005 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Evaluation
7013006 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
Resource and Environmental Management
7013007 การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
3 (3-0-9)
Political and Administrative Reforms
7013008 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-9)
Seminar in Public Administration
7013009 สัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in public Administration Research
7013010 การบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management.
7013011 การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
7013012 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
3 (3-0-9)
Human Behavior in Organization
7013013 การบริหารชุมชนแบบบูรณาการ
3 (3-0-9)
Integration of Community Management
7013014 การวิจัยเชิงสารวจและการจัดทาโพลล์
3 (3-0-9)
Survey Research and Poll Methodology
7013015 การบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-9)
Integration of Economies, Societies and Politic in ASEAN
7013016 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ
3 (3-0-9)
Managerial Economics for Public Sector
7013017 จริยธรรมสาหรับนักบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-9)
Ethics in Public Administration for Executives
7013018 โลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการบริหารจัดการ
3 (3-0-9)
Globalization and Trend in Public Sectors Management

จ. สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข. สารนิพนธ์ จะต้องลงทะเบียนทาสารนิพนธ์ จากวิชาเลื อกบังคับ
จานวน 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
7014001 สารนิพนธ์
6 (0-3-18)
ฉ. วิทยานิพนธ์ Thesis
นักศึกษาที่เลือกเรียน
12 หน่วยกิต
แผน ก. ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
7015002 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบทาวิทยานิพนธ์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
7010001
7011001
7012005
7012003

หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
-ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
-นโยบายและการบริหาร
จัดการทางการเมืองการ
ปกครอง
-การวางแผนและการ
บริหารโครงการ
-การเมืองและการบริหาร
รัฐกิจเปรียบเทียบใน
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
รวม
* หมายถึงไม่นับหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(3)*
7011002 -ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
3
ประศาสนศาสตร์
3
7012001 -การเมืองการปกครอง
3
ท้องถิ่นไทย
3
7012004 -การบริหารจัดการ
3
ทรัพยากรมนุษย์
3
7012002 -นโยบายและการบริหาร
3
การคลังสาธารณะ

9

รวม

12

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
7010002
7015002

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
-การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมไทย
-วิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(3)*
7011003 -ทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์และแนวคิด
3
ทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐของไทย
7015002 -วิทยานิพนธ์

รวม
หมายเหตุ * หมายถึงไม่นับหน่วยกิต

3

หน่วยกิต
3

9
12

รวม

แผน ข แบบสอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
7010001
7011001
7012005
7012003

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
-ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
-นโยบายและการบริหาร
จัดการทางการเมืองการ
ปกครอง
-การวางแผนและการ
บริหารโครงการ
-การเมืองและการบริหาร
รัฐกิจเปรียบเทียบใน
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
รวม

หมายเหตุ * หมายถึงไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต
(3)*

รหัสวิชา
7011002
7012001

3
7012004
3

7012002

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
-ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
-การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทย
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-นโยบายและการบริหาร
การคลังสาธารณะ

หน่วยกิต
3
3
3
3

3
9

รวม

12

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
7010002
70130xx

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-การเมือง เศรษฐกิจ และ
(3)*
สังคมไทย
-วิชาเอกเลือก
3

รหัสวิชา
7011003
70130xx
7014001

รวม
หมายเหตุ * หมายถึงไม่นับหน่วยกิต

3

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3
และแนวคิดทางการบริหาร
จัดการภาครัฐของไทย
-วิชาเอกเลือก
3
-การทาสารนิพนธ์
6
รวม
12

