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1.ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นผู้มีความรู้จ ริง รู้ลึก รู้กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความเข้มแข็ง สามารถที่จ ะนาความรู้และประสบการณ์ ออกไปประกอบอาชีพ ด้วยความซื่อ สัต ย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ พร้อมกับรู้จักแก้ปัญหาอย่า งถูกต้อ งด้วยเหตุและผล ทั้งของตนเองและเพื่อ
สังคม
2.วิสัยทัศน์
GREEN M.P.A. สู่ความเป็นผู้นาอันเป็นที่รักของมวลชน
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ให้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ สังคม
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นนักบริหารอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือในหน่วยงานภาคเอกชน
ที่ป ระกอบด้ว ยความเป็ นผู้ มี ความรู้จ ริ ง รู้ลึ ก รู้ก ว้า ง มี คุณ ธรรมจริย ธรรมมี ค วามเข้ม แข็ง และมี
วิสัยทัศน์ ก้าวไกล
2. เพื่อ ผลิต มหาบัณฑิตที่ มีความพร้อ มที่จ ะศึกษา ค้นคว้า วิจั ย และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและนาไปใช้กับการจัดการ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศได้เหมาะสมยิ่งขึน้
3. เพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ข องสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคและท้อ งถิ่นที่มี
ความพร้อม ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศชาติ

4.หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาข าวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
ประกอบด้วย 2 แผน
แผน ก. แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)
แผน ข.ไม่ทาวิทยานิพนธ์แต่ทาภาคนิพนธ์ โดยต้อ งสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) และสอบปากเปล่า ( Oral Examination )
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา
วิชาพื้นฐาน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

แผน ก. ทาวิทยานิพนธ์
Thesis Option
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

แผน ข. สอบประมวลความรู้
Comprehensive Exam
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

4.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remidial Courses)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นามาคานวณ
คะแนนเฉลี่ย นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเคย
ศึกษาแต่มีผลการศึกษาต่ากว่ากาหนด นักศึกษาจะต้อ งเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 2 รายวิชา คือ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

PA 82001
PA 82002

ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
English Skills for Public Administration
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3 (3-0-6)
Fundamentals of Computer for Public Administration

PA 82102
PA 82103

PA 82201

PA 82202
PA 82203
PA 82204
PA 82205
PA 82206

2. หมวดวิชาพื้นฐาน (Core Courses )
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
3 (3-0-6)
Thai politics, Economy and Society
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (2-2-5)
Research Methodology in Public Administration
3. หมวดวิชาเอกบังคับ (Required Courses)
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
และแนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
Public Administration Theories and Concepts of Public
Sector Management
การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
3 (3-0-6)
Politics and Good Governance for Local Administration
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resources Management
การบริหารการคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Finance Management
จริยธรรมสาหรับนักบริหารและการพัฒนา
3 (3 -0 -6 )
Ethics for Administrators and Development
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (3-0-6)
Public Policy and Planning

4. หมวดวิชาเอกเลือก (Elective Courses)
แผน ก. แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข. นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเอกเลือ ก ไม่น้อ ยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือ ก
วิชาการศึกษาตามกาหนด (Directed Study)ที่เกี่ยวข้องกับภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต รวมเป็น 12 หน่วยกิต

PA 82301
PA 82302
PA 82303
PA 82304
PA 82305
PA 82306
PA 82307
PA 82308
PA 82309
PA 82310
PA 82311
PA 82312

PA 82401

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การจัดการเชิงคุณภาพ
Quality Management
พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
Public Management Information Systems
การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการ
Project Analysis and Evaluation
การวางแผนและการบริหารโครงการ
Project Planning and Management
การจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ
Management of Technology and Natural Resources
การบริหารจัดการพัฒนาชนบท
Rural Development Management
การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ
Political and Administrative Reforms
การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พิเศษทาง ร.ป.ศ.)
Public Admimistration Seminar
การศึกษาตามกาหนด
Directed Studies

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-10)

๕. ภาคนิพนธ์
นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข. ต้องลงทะเบียนทาภาคนิพนธ์ จานวน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาคนิพนธ์
3 (0-0-10)
Research Paper

6. วิทยานิพนธ์
นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก. แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
PA 82402
วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis

