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หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้การบริหารจัดการ
ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างบุคลากรที่มี
ความเป็นเลิศในทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ งด้านวิชาการ  และ          
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับปริญญามหาบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อเป็น    
ส่วนหน่ึง และมีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยการสร้างนักรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ       
ในระดับสูง มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับจากองค์การ หน่วยงานต่าง ๆ      
ในสังคม  ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการกําหนดนโยบาย  แนวทางวิธีการ 
ขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์การ โดยอาศัย     
องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เป็นพื้นฐานฝ่ายมั่นคง 
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ได้รับการปรับปรุง และใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สําเร็จเสร็จส้ิน เมื่อปี
พุทธศักราช 2557 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรที่มีความ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์การ 
ทั้งภาคราชการและเอกชนให้ดําเนินรุดหน้าไปในยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลง
ในทุก ๆด้านทั้งด้าน การเมืองและกฎหมาย การเศรษฐกิจ สังคม วิทยาการ
สมัยใหม่ และความเป็นนานาชาติ 
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกําหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็น 2 แบบ 

- แบบแรกเป็นแบบที่ผู้เรียนต้องทําวิทยานิพนธ์ เรียกว่า  
แผน ก ซึ่งเป็นการสอนที่มุ่งหวังในการสร้างบุคลากรที่มีความจัดเจน
ด้านทฤษฎี และการวิจัย ดังนั้น ผู้เรียนทั้งหมดจึงได้รับการคาดหวัง
ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเรียนแบบเต็มเวลา และทําวิทยานิพนธ์  ผู้ที่ผ่าน
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หลักสูตรในแบบแผนน้ี เกือบทั้งหมดจะไปเป็นนักวิชาการ นักวิจัย  
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และมุ่งที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกต่อไป 

- แบบที่สอง เป็นแบบที่ผู้เรียน โดยเน้นการประยุกต์ 
ทฤษฎีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ประเทศ, หน่วยงานของ
ตนเอง เป็นผู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยไม่ละทิ้งหลักการและทฤษฎี
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  และต้องมีผลงานที่เป็น “ภาคนิพนธ์” 
ที่แสดงความสนใจในเรื่องวชิาการที่เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ทีเ่กิดขึ้น
จริงในองค์การหรือหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนได้ 
 
 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พุทธศักราช 2558 
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ปณิธานของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนา  ขึ้นด้วยพระปรีชาญาณ
ของพระมหาธีรราชเจ้า และแรงศรัทธาของประชาชนชาวไทยถวายเป็น    
พระบรมราชานุสรณ์แห่งองค์พระปิยมหาราช ผู้ทรงปรารถนาให้ปวงชน      
มีโอกาสได้เล่าเรียนเสมอกัน เพื่อยังประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเส่ือมสูญ 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายที่ เป็นหลัก  คือการบุกเบิก แสวงหา 
ทะนุบํารุง และถ่ายทอดความรู้กับการสร้างเสริมคุณธรรมให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติและปัญญา  ความรู้ที่นับว่าสําคัญยิ่งคือ  
ความรู้ เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคมอันได้แก่  ความรู้รอบและ     
ความเช่ียวชาญในสรรพวิทยาการที่อํานวยประโยชน์แก่การดําเนินชีวิต     
ส่วนคุณธรรมที่ผู้เรียนผู้รู้ พึงมี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหน้าที่
จะต้องปลูกฝัง  คือ ความรู้จักตนเอง ใฝ่รู้อยู่เสมอคิดริเริ่มสร้างสรรค์รอบคอบ  
ไตร่ตรองเหตุผล รับผิดชอบเห็นการณ์ไกล  มี ศีลธรรมและเสียสละ         
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหา วิทยา ลัย เป็นสถาบันอุดม ศึกษาแห่ งแรก          
ของประเทศไทย ถือกําเนิดจากสถานที่ศึกษาราชการพลเรือน   โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งขึ้น ณ ศาลาลูกขุนฝ่ายซ้ายในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒  
และต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปล่ียนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก   
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๕ ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการซึ่งมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕   
 

 ต่อมาทั้ งภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทํางานใน
สาขาวิชาต่างๆ กว้างขวางขึ้น สมควรที่จะขยายการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
ความต้องการดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษา
และพระราชทานนามว่า   โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๔๕๓  และได้ทรงขยาย
กิจการ  ให้กว้างขวางขึ้นตามพระราชประสงค์ โดยได้ทรงพระราชทานเงินทุน
ที่เหลือจากการที่ราษฎรได้เรี่ยไรเพื่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าจํานวนเก้าแสน
กว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียน    และเป็นตึกบัญชาการบนที่ดินในเขต
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อําเภอปทุมวันของพระคลังข้างที่จํานวน ๑,๓๐๙ ไร่ โดยได้เสด็จพระราช
ดําเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์ในการสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มกราคม 
๒๔๕๘  

 

ต่อมาเมื่อทรงมีพระราชดําริที่จะขยายการศึกษาให้กว้างขวาง     
มากขึ้นโดยไม่จํากัดเฉพาะสําหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเท่านั้น   จึงทรง     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙  เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่ง
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 
  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น ๔ คณะ 
ได้แก่ คณะรัฎฐประศาสนศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๙ - 
๒๔๖๕   ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และการ
เตรียมการเรียนการสอนระดับปริญญา จากน้ันในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๐  
เริ่มรับผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และได้
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรับผู้จบมัธยมบริบูรณ์เข้าเรียนในคณะอื่นๆ ที่เหลือใน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐ นอกจากนี้ยังได้จัดการเรียนการสอนอันเป็น
พื้นฐานในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ซึ่งทําให้เกิดโรงเรียนเตรียมอุดม    
แห่งจุฬาลงกรณ์ขึ้น  
 
 ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๓  เป็นระยะเวลาแห่งการ
ขยายตัวของการศึกษาออกไปเป็นศาสตร์และศิลป์ในแนวต่าง ๆ  โดยเน้น
ระดับปริญญาตรีเป็นหลักและจาก พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบัน ก็ได้มี       
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การขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่ม และยังมีการพัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ส่ ง เสริมการค้นคว้ า  วิจัย  การอนุรักษ์และสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการแก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย สถาบัน 
และศูนย์ เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันชั้นนําในการศึกษาและ
วิทยาการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
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คณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์มีต้นกําเนิดมาตั้งแต่สถานที่ศึกษาราชการพลเรือน  

ซึ่งต่อมาเปล่ียนเป็นโรงเรียนมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ ๕ และได้ยกเป็น
โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ จนกระทั่งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๕๙  จึงได้เป็น ๑ ใน ๔ 
คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า คณะรัฏฐประศาสน-
ศาสตร์  ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ต่อมาในปี     
พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลได้โอนคณะดังกล่าวไปขึ้นต่อมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง จนกระทั่งวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้มี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หนึ่ง 

คณะรัฐศาสตร์ได้มีพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน  โดยได้เริ่มบุกเบิก
ความเป็นสมัยใหม่ทางวิชาการไม่เฉพาะแต่ในสาขารัฐศาสตร์ แต่ใน
สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ด้วย  เช่น การปกครอง การฑูต รัฐประศาสนศาสตร์ 
การคลังและเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา และ
ประชากรศาสตร์  จนกระทั่งบางสาขามีการพัฒนาไปมากจนต้องแยกเป็น
คณะต่างหาก เช่น คณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ นอกจากนี้ ก็ยังมี
สถาบันวิจัยที่ได้ถือกําเนิดจากคณะรัฐศาสตร์ อีกเช่น สถาบันวิจัยสังคม และ
สถาบันเอเชียศึกษา  
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ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์จัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น ๔ ภาควิชา 
ซึ่งในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยภาควิชา การปกครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรัฐประศาสนศาสตร์    
ส่วนในระดับปริญญาโทประกอบด้วยหลักสูตรภาคปกติในสาขาวิชา        
การปกครอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา      
รัฐประศาสนศาสตร์ ประชากรศาสตร์  และอาชญาวิทยา และมีการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ ในสาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์  ส่วนในระดับปริญญาเอกนั้นมีหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรรัฐศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต 
  

นอกจากการวิจัยและจัดการศึกษาแล้วคณะรัฐศาสตร์ยังได้ให้บริการ
ทางวิชาการในรูปแบบของการให้คณาจารย์ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษใน
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ และเอกชน จัดอบรมให้แก่
ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมสัมมนา รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศในรูปแบบต่างๆ  
  

คณะรัฐศาสตร์  ในปัจจุบันมีอาคารเรียน และอาคารทําการอยู่      
๕ อาคารด้วยกัน คือ  อาคารสําราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก ๑)  อาคารวรภักดิ์-
พิบูลย์  (ตึก ๒)  อาคารเกษมอุทยานิน(รัฐศาสตร์ 60 ปี) (ตึก ๓) อาคาร  
วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ อาคารประชาธิปก รําไพพรรณี นอกจากนี้ยังมีอาคาร
ที่จอดรถซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนกลางในการให้บริการ และเป็น
ที่ตั้งของโรงอาหาร ตลอดจนสนามกีฬาหลายประเภท  
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ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้สืบสานการพัฒนาบุคคลภาครัฐ    
มาจากสถานที่ศึกษาราชการพลเรือน  ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๔๒ จนกระทั่ง
กลายเป็นคณะหนึ่ งใน ๔ คณะ แห่งการเริ่มต้นสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซึ่งต่อมาในปี ๒๔๗๖ ได้โอนไปขึ้นต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง  ครั้นในปี ๒๔๙๑   ได้มีการเสนอกฎหมายจัดตั้งคณะรัฐศาสตร ์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งในขณะนั้นคณะรัฐศาสตร์มี          
๒ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการปกครองและแผนกวิชานิติศาสตร์  โดยวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในแผนกวิชาการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๐๙  มหาวิทยาลัยได้ตั้งแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นอย่าง          
เป็นทางการจนกระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการเปล่ียนชื่อจากแผนกวิชาเป็น
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน 

 

 ในปี   พ.ศ. ๒๕๒๖  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก  
และหลักสูตร เ ดียวของประเทศไทยในขณะนั้ นที่ประสาทปริญญา            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และในปี  พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ได้เปิดโครงการ   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ขึ้นเพื่อให้ผู้ทํางาน
อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร รป.ม. ได้โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด  
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การบริหารหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 การบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อัน
ประกอบด้วยประธานหลักสูตร ผู้อํานวยการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทําหน้าที่ดูแลระบบการเรียน     
การสอน การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนเทคนิคและทักษะเฉพาะด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าประสงค์ของหลักสูตร โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในแต่ละเดือน ทําหน้าที่ติดตามความคืบหน้า และแผนในการพัฒนา
หลักสูตรทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและ   
คอยให้คําแนะนํา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 
สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

การเรียนการสอน 
 

 กระบวนการการเรียนการสอน อาศัยรูปแบบของการบรรยาย การ
อภิปราย การใช้กรณีศึกษา การค้นคว้าวิจัยทํารายงานและการศึกษานอก
สถานที่ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาวิชาและเป้าหมาย
ของแต่ละวิชาเป็นสําคัญ คณาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์
ประจําและอาจารย์ภายในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในเชิงวิชาการ ตลอดจนผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านต่าง ๆ  
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 นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์
ผู้สอนแล้ว  นิสิตยังได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในชีวิตจริงจากวิทยากร
ภายนอกที่เชิญมาเป็นครั้งคราว และจากเพ่ือนที่เข้ามาเรียนด้วยกันด้วย     
ซึ่งเมื่อนํามาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมเรียนก็     
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  
 เพื่อให้ได้ประโยชน์กับการศึกษาอย่างสูงสุด บัณฑิตวิทยาลัยได้
กําหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียนของนิสิตไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ในแต่ละวิชา ผู้เข้ารับการศึกษาจึงจําเป็นต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าเรียนได้อย่างสมํ่าเสมอ และได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การบริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะและความรู้ทั่วไปทางด้านการบริหาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตด้วยกัน เช่น ปฐมนิเทศ, สัมมนาเตรียมความพร้อมทางวิชาการ, การรับ
น้องใหม่, การไหว้ครู, การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะ/ภาควิชา  คณะรัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        
 ภาษาอังกฤษ :        Master of Public Administration      
    Program in Public Administration 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Public Administration 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.P.A. 
 

 ชื่อสาขาวิชาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY:  Public Administration 
 

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต  
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รูปแบบของหลักสูตร 
รูปแบบ  : ระดับปริญญาโท 

      ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
การรับเข้าศึกษา  : รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ 

  ภาษาไทยได้ 
  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ให้ปรญิญาเดยีว 
 

สถานภาพหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง  
กําหนดเปิดสอน : ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
1. นักวิชาการ/อาจารย์ 
2. นักวิจัย 
3. นักบริหาร สายงานการบริหารบุคคล สายงานการบริหารงานคลัง และ

สายงานนโยบายและการวางแผน 
4. ข้าราชการในกระทรวง กรม หน่วยงานราชการบริหารส่วน 
 ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
5. ทํางานในสถานทูต 
6. นักการเมือง  
7. ส่ือสารมวลชน 
8. ทํางานในองค์การไม่แสวงหาผลกําไร/ประโยชน์ 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานทีท่ําสัญญา
ความร่วมมือ 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาและผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการ

ใช้อํานาจบริหารของรัฐและหมายรวมถึงองค์กรที่ใช้อํานาจบริหารอ่ืนๆ ตาม
ปรากฏในรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งกระทําได้โดยการประยุกต์หลักการจัดการนิยม 
(Managerialism) และหลักกฎหมาย (Legal Approach) เข้าด้วยกัน และ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติ
ในองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ และพัฒนาเอกชน 
 

 ความสําคัญของหลักสูตร 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่
สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้ากับบริบทของการใช้
อํานาจบริหารของรัฐที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการ ในการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่ในการพัฒนาสังคมและประเทศ   
 การบูรณาการดังกล่าวกระทําโดยออกแบบให้หลักสูตรมีรายวิชาที่
หลากหลาย โดยในรายละเอียดนั้นได้กําหนดให้มีรายวิชาบังคับซึ่งใช้กับทั้ง
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แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รายวิชาบังคับนี้เป็นผลมาจาก
ความประสงค์ที่จะประยุกต์หลักการจัดการนิยมและหลักกฎหมายเข้าด้วยกัน
เพื่อให้นิสิตเปิดมุมมองด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่ครอบคลุมสอดคล้องกับ
บริบทของรัฐประศาสนศาสตร์กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนรายวิชา
เลือกนั้นก็ได้จัดให้มีรายวิชาในลักษณะสัมมนามากขึ้นกว่าในหลักสูตรเดิม 
เพื่อเป็นการเอื้อให้มีการถกแถลง วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนกระบวนการ     
ในการหาข้อสรุปทางวิชาการได้อย่างเป็นอิสระบนพ้ืนฐานของความเคารพ   
ในสิทธิ เสรีภาพทางวิชาการ   
 วิทยานิพนธ์ตามปรากฏในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 เป็น
เงื่อนไขสําคัญสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาเป็นรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิตที่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตไปในทิศทางของนักวิชาการ หรือ        
การประกอบอาชีพที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นหลัก ดังนั้น
จึงเป็นกระบวนการในการหาความรู้ที่มีพื้นฐานอยู่บนระเบียบวิธีวิจัยที่เกิด
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวปฏิบัติ (Practice) ตัวแบบ (Model) หรือ
แม้แต่ทฤษฎี (Theory) แล้วจึงใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมในการได้มา
ซึ่งข้อมูล และประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อนําไปสู่คําตอบที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือถึงขั้นเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาศึกษานั้นๆ 
 สารนิพนธ์ตามปรากฏในแผนการศึกษา แผน ข เป็นเงื่อนไขสําคัญ
สําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาเป็นรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้
ตั้งเป้าหมายในชีวิตไปในทิศทางนักปฏิบัติ หรือการประกอบอาชีพที่มุ่งเน้น
ความสามารถในเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการในการหา
ความรู้ที่มีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการพิสูจน์ ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
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ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนําไปสู่คําตอบที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาศึกษานั้นๆ 

 การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive   Examination)   

เป็นกลไกสําคัญที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ว่ามหาบัณฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอนาคตน้ันจะสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถทาง
วิชาการเข้ากับบริบทของการใช้อํานาจบริหารของรัฐที่เกิดขึ้นและสามารถ
นําไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่ใน
การพัฒนาสังคมและประเทศได้ เท่ากับว่าเป็นการสอบทานโดยอาศัยกลไก
การสอบเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาของหลักสูตรในที่สุดนั่นเอง 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู ้เป็นผู้นําที่มีส่วนใน
การกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ และให้บริการสาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของประเทศชาต ิ
 เพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม
และประเทศ 
 เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบ 
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

  

การลงทะเบียนเรียน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกติ 

ภาคฤดูร้อน ไมเ่กิน 6 หน่วยกติ 
 

การดําเนินการหลักสูตร 
วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ระบบทวิภาค  
ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน – กรกฎาคม 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก2 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และ
มีแต้มเฉล่ียสะสมจนถึงภาคการศึกษากอ่นสุดทา้ยไม่ต่ํากว่า
3.00 ตามระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมีระดับคะแนนไม่
ต่ํากว่า 75 %  

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

แผน ข 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง  
2. มีประสบการณ์ในการทํางานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 

1 ปี หรือมีประสบการณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3. หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเห็นสมควรให้

เข้ารับการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
4. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะ 

ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
 *การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
            หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่ง
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหท้ราบในปกีารศึกษานั้น หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได ้
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ระบบการศึกษา  
     ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน  
 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย   

     เป็นไปตามข้อบังคับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 

หลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  45  หน่วยกิต  
ระยะเวลาการศึกษา  2 ปี 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก2  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 45  หนว่ยกิต 
จํานวนหน่วยกติรายวิชาเรียน 33 หนว่ยกติ 
 -  รายวิชาบังคับ  24  หนว่ยกติ 
         -  รายวชิาเลือก 9  หนว่ยกิต 
จํานวนหน่วยกติวิทยานพินธ์ 12 หน่วยกิต 

 แผน ข  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 45 หนว่ยกิต 
จํานวนหน่วยกติรายวิชาเรียน 39 หนว่ยกติ 
 -  รายวิชาบังคับ 24 หนว่ยกติ 
         -  รายวชิาเลือก 15 หน่วยกิต 

  จํานวนหน่วยกติสารนิพนธ์ 6 หน่วยกติ 
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หมายเหตุ  เฉพาะแผน ข มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) ทั้งภาคข้อเขยีนและการสอบปากเปล่า โดยจะมีสิทธิ์สอบ
ประมวลความรูเ้มื่อสอบผ่านรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว 
 
รายวิชา 
 รายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
2404600 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    

  Public Administration Theory   
2404607* ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ   

Organization Theory and Management in Public 
Sector 

2404608* นโยบายสาธารณะ     
  Public Policy 

2404609* ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   
  Research Methods in Public Administration 

2404610* การบริหารงานคลังและการเงนิสาธารณะ  
 Public Finance and Fiscal Management  

2404611* สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Statistics and Data Analysis in Public  

Administration  
2404612* การบริหารทรพัยากรมนษุย์ภาครัฐ   

Human Resource Management in Public Sector 
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2404670 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน   
  Public Administration and Public Law 

*รายวิชาเปิดใหม่ตามประกาศในแต่ละภาคการศึกษา 
 

รายวิชาเลอืก 
แผน ก แบบ ก2  เลือก 9 หน่วยกิต 
แผน ข   เลือก 15 หน่วยกิต 
 
สามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มใดก็ได้ 
 

กลุ่มวิชาประเด็นขั้นก้าวหน้าทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Advanced  
Topics in Public Administration) 
2404602* ระบบราชการ     

  Bureaucracy   
2404615* จริยธรรมและรฐัประศาสนศาสตร ์   

  Ethics and Public Administration                       
2404616* รัฐประศาสนศาสตร์เปรยีบเทยีบ   

  Comparative Public Administration 
2404617* ธรรมาภิบาลในภาครัฐ    

  Governance in Public Sector 
2404714* สัมมนาภาครัฐของไทย     

Seminar in Thai Public Sector 
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กลุ่มวิชาองค์การและการจัดการภาครัฐ (Organization and 
Management in Public Sector) 

2404625* การจดัการระบบสารสนเทศสาธารณะ  
  Management of Public Information System 

2404626* การจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครฐั   
  Strategic Management in Public Sector  

2404627* เทคนิคการพัฒนาองค์การและการจดัการ   

Organization and Management Development 
Techniques 

2404628* เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับรัฐ 

ประศาสนศาสตร ์     
Information and Communication Technology for 
Public Administration 

2404629* การบริหารความเส่ียงในภาครฐั   
  Risk Management in Public Sector 

2404630* การตลาดภาครฐั     
  Marketing for Public Sector 

2404631* วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ  
  Organizational Culture and Public Management 
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กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research 
Methodologyin Public Administration) 
2404613* วิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร ์

Advanced Quantitative Research Method in 
Public Administration 

2404614* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์   
Qualitative Research Method in Public 
Administration 

*รายวิชาเปิดใหม่ตามประกาศในแต่ละภาคการศึกษา 
 

กลุ่มวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ (Public Finance 
and Budgeting) 
2404636* การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น    

  Local Finance and Budgeting 
2404640 กระบวนการจดัการงบประมาณแผ่นดิน   

  Public Budgeting Management Process 
 

กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน (Public Policy and 
Planning) 
2404618* การวางแผนและการบรหิารโครงการในภาครฐั 

Project Planning and Management in Public 
Sector 

2404619* การวเิคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง   
  Advanced Public Policy Analysis  
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2404621* กระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศไทย  
  National Development Policy Process in  

Thailand 

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ (Human Resource 
Management in Public Sector) 

2404632* การวางแผนทรพัยากรมนุษย์ภาครัฐ   
Human Resource Planning in Public Sector  

2404633* การประเมินผลบุคลากรภาครัฐ   
  Public Personnel Evaluation 

2404634* การพัฒนาทรพัยากรมนษุยใ์นภาครัฐ   
Human Resource Development in Public Sector 

2404635* การบริหารจัดการความสัมพันธใ์นองค์การสาธารณะ 
  Management of Interrelationship in Public  

Organizations 
 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน (Public Laws) 
2404715* สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 1  

Seminar in Public Administration and Public Law I 
2404716* สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 2  

Seminar in Public Administration and Public  
Law II 
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วิทยานิพนธ์สําหรับแผน ก  12  หน่วยกิต 
2404811   วิทยานิพนธ ์ 12 หนว่ยกติ 

  Thesis 

สารนิพนธ์ สําหรับแผน ข  6  หน่วยกิต 
2404717 สารนิพนธ ์ 6  หน่วยกิต 

  Directed Studies 
*รายวิชาเปิดใหม่ตามประกาศในแต่ละภาคการศึกษา 
แผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก2 
ปีที่ 1  ภาคที่ 1 

      จํานวนหน่วยกติ 
2404600   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    3 
2404607 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ   3 
2404609 ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 
2404612 การบริหารทรพัยากรมนษุย์ภาครัฐ        3 
      รวม           12 

ปีที่ 1  ภาคที่สอง 
      จํานวนหน่วยกติ 
2404608 นโยบายสาธารณะ     3 
2404610 การบริหารงานคลังและการเงนิสาธารณะ   3 
2404611 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์   3 
2404670 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน   3 
     รวม                      12 
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
      จํานวนหน่วยกติ 
24046xx รายวิชาเลือก      3 
      รวม   3  

ปีที่ 2 ภาคที ่1 
      จํานวนหน่วยกติ 
24046xx รายวิชาเลือก     3 
24046xx รายวิชาเลือก     3 
      รวม  6 

ปีที่ 2 ภาคทีส่อง 
      จํานวนหน่วยกติ 

2404811   วิทยานิพนธ ์           12 
        รวม  12 
 

แผน ข* 
ปีที่ 1 ภาคที ่1 

      จํานวนหน่วยกติ 
2404600   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    3 
2404607 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสาธารณะ  3 
2404609 ระเบียบวิธวีิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 
2404612 การบริหารทรพัยากรมนษุย์ภาครัฐ   3 

    รวม            12 
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ปีที่ 1 ภาคทีส่อง 
      จํานวนหน่วยกติ 
2404608 นโยบายสาธารณะ     3 
2404610 การบริหารงานคลังสาธารณะ   3 
2404611 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 
2404670 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน  3 
      รวม           12 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
      จํานวนหน่วยกติ 
24046xx   รายวิชาเลือก     3 
      รวม                3 
                                   ปีที่ 2 ภาคที ่1 
      จํานวนหน่วยกติ 
24046xx รายวิชาเลือก     3 
24046xx รายวิชาเลือก     3 
24046xx รายวิชาเลือก     3 
24046xx   รายวิชาเลือก     3 
      รวม          12 

  ปีที ่2 ภาคทีส่อง 
      จํานวนหน่วยกติ 
2404896 สอบประมวลความรู ้          S/U 
2404717 สารนิพนธ ์     6 
      รวม  6 



30 
 

 
หมายเหตุ นิสิต แผน ข จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) เมื่อสอบผ่านในรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว 
 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวจิัย (ถ้ามี) 
 ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์มีการอ้างอิงจากวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณทางการวิจัย โดยมี
รายงานวิจัยที่ต้องนําเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย/
หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

คําอธิบายโดยยอ่   
 วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในหวัข้อเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ที่นิสิตสนใจ นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ใช้ในการทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ทํามีประโยชน์ต่อวงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์    
มีขอบเขตวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลา          
ที่ กําหนด 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตสามารถประมวลความคิดจากงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 



31 
 

ช่วงเวลา 
  แผน ก แบบ ก 2 นิสิตต้องได้รบัอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปี
การศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกทีเ่ข้าศึกษา  
  แผน ข นิสิตทําสารนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 

จํานวนหน่วยกติ 
  แผน ก แบบ ก2   วิทยานิพนธ์  จาํนวน  12  หนว่ยกิต 
  แผน ข    สารนิพนธ ์       จํานวน    6  หน่วยกิต 

 

การเตรียมการ 
  นิสิตได้รับการสนับสนุนให้พิจารณาความสนใจของตนเองและความ
สนใจของอาจารย์ในหลักสูตร และกําหนดช่ัวโมงเข้ารับคําปรึกษาและวาง
แผนการวิจัย ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และกระตุ้นให้นิสิตสํารวจหัวข้อที่สนใจ 
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่มี
ความสนใจใกล้เคียงกัน  

 

กระบวนการประเมินผล 
  อาจารย์ที่ปรึกษาทําการประเมินผลงานของนิสิตตามแบบประเมิน
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

 

กระบวนการประเมินผล 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทําการประเมินผลจาก
ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่เห็นปรากฏในรายงานที่
กําหนดรูปแบบและการนําเสนอตามระยะเวลาทุกภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ใช้การประเมิน  ดีมาก  ดี  ผ่าน และตก  
ส่วนการประเมินรายวิชา สารนิพนธ์ใช้การประเมินผลผ่าน ไม่ผ่าน  
  การขอสําเรจ็การศึกษาจะต้องมบีทความวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยา 
นิพนธ์ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ   หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
การประชุมฉบับสมบูรณ์ ตามข้อบังคับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 
 

 
คําอธิบายรายวชิา 

รายวิชาบังคับ 

2404600   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์    
  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่สําคัญทางรัฐประศาสน
ศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์สมัยใหม่ เนื้อหาของวิชาจะพิจารณาถึงขอบข่ายแนวความคิดต่างๆ ใน
แง่ของข้อสมมติฐาน รูปแบบ ค่านิยม ปรัชญาของแต่ละทฤษฎีเป็นหลัก 

2404607* ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ  

  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและการจัดการโดยเน้นการ
ประยุกต์ในการบริหารงานสาธารณะ ตัวแปรที่สําคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 
ทิศทางและเป้าหมายองค์การ โครงสร้าง ระบบงาน พฤติกรรมองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ  รวมถึ งกระบวนการเป ล่ียนแปลงขององค์การ 
กระบวนการบริหารจัดการ และกรณีศึกษา 
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2404609* ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่โดยพิจารณาถึง
ปรัชญาในการแสวงหาความจริง หลักการและพื้นฐานของการทําวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป้าหมายของการศึกษาและวิจัย การสร้างทฤษฎี และข้อ
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบต่างๆ การอภิปราย และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 

2404612* การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   
 แนวคิด หลักการ รูปแบบ และกระบวนการในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับมิติอื่นๆ ของรัฐประศาสน
ศาสตร์   

2404610* การบริหารงานคลังและการเงนิสาธารณะ  
  สัมมนาทฤษฎี วิธีการและการปฏิบัติในเรื่องการบริหาร
รายรับและรายจ่าย การก่อหนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว สถาบันทางการคลังและบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารการเงินสาธารณะการบริหารงานคลัง  และทรัพย์สินภาครัฐ การจัดทํา
รายงานข้อมูลการเงินและการบัญชีในภาครัฐและการตรวจสอบ การสัมมนา
ข้อเท็จจริงและปัญหาในการกําหนด การบริหาร และการประเมินผลนโยบาย
การคลัง และนโยบายการเงินของไทย 
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2404611* สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  แนวคิดและแนวปฏิบัติของระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการวิจัย 
ตั้งแต่โครงสร้างข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล 
การใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทางสถิติในทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2404608* นโยบายสาธารณะ    
  แนวคิดทั่วไปของนโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมของ
นโยบายสาธารณะและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะของไทย 
หลักการและมาตรการเชิงนโยบายรูปแบบต่างๆ บทบาทหน้าที่ของภาครัฐกับ
ความล้มเหลวของกลไกตลาด  การออกกฎระเบียบและการควบคุม การเข้า
ดําเนินกิจการโดยรัฐ การผ่อนคลายกฎระเบียบหรือการควบคุม และการเปิด
เสรีทางการค้า รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ 

2404670 รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน  
  ประวัติความเป็นมา แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญา ความหมาย 
ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการ ของกฎหมายมหาชน  เปรียบเทียบกับประวัติ
ความเป็นมา แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญา ความหมาย ลักษณะเฉพาะและ
วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐประเภทต่างๆ เพื่อนําไปสู่การทํา
ความเข้าใจความสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์ ข้อจํากัด ตลอดจนการสร้าง
ทางเลือกของการเป็นรัฐที่เหมาะสม 
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รายวิชาเลอืก 

กลุ่มวิชาประเด็นขั้นก้าวหน้าทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2404602* ระบบราชการ     
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิวัฒนาการ โครงสร้าง รูปแบบ และข้อดีข้อเสียของระบบราชการต่อ
สังคมโดยส่วนรวม 

2404615* จริยธรรมและรัฐประศาสนศาสตร์   
  ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารโดย
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในการบริหาร  และระบบคุณธรรม ตลอดจน
บทบาทและความเป็นวิชาชีพของข้าราชการในระบบราชการ กลไกการ
บริหารที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารภาครัฐ 
2404616* รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ   
 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 
ทฤษฎีและตัวแบบในสาขารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ และการ
เปรียบเทียบระบบบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูประบบราชการทั่วโลก 
2404617* ธรรมาภิบาลในภาครัฐ    
  พัฒนาการของความรู้ด้านธรรมาภิบาล ความหมายและ
แนวคิดธรรมาภิบาล  และการปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่รูปแบบใหม่ของ
เครือข่ายธรรมาภิบาลประชาธิปไตย 
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2404714* สัมมนาภาครัฐของไทย    
  การค้นคว้า และสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นสําคัญทางการบริหารภาครัฐของไทย จุดเด่น ปัญหา และแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารภาครัฐของไทย 

 

กลุ่มวิชาองค์การและการจัดการภาครัฐ 

2404625* การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ  
  ความสํา คัญของ เทคโนโลยี สารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบเพื่อการบริหาร การออกแบบระบบสารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2404626* การจัดการเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ   
  แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการบริหารภาครัฐเชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารภาครัฐ 

2404627* เทคนิคการพฒันาองค์การและการจัดการ  
  กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์องค์การ กระบวนการและ
เทคนิคในการเปล่ียนแปลงองค์การด้านทิศทาง โครงสร้าง เทคโนโลยี 
ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์การ การประเมินผลและรักษา
ผลการเปล่ียนแปลงองค์การ  การประยุกต์ใช้ในภาครัฐ 
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2404628*  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ             
รัฐประศาสนศาสตร์     

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการ
บริหาร การสร้างวิสัยทัศน์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ รวมทั้ง
การรื้อปรับระบบองค์การ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข 

2404629* การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐ   
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และ
กระบวนการในการบริหารความเส่ียงตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ การวางแผน และการวิเคราะห์ความเส่ียง
เพื่อกําหนดนโยบาย วิธีการและการดําเนินงานเพื่อจัดการความเส่ียง การ
ป้องกันและควบคุมความเส่ียง รวมถึงการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลใน
องค์การเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
2404630* การตลาดภาครัฐ     

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการตลาด กลยุทธ์และ
กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้ใช้บริการสาธารณะ ลักษณะของอุป
สงค์และอุปทาน นโยบายเกี่ยวกับการผลิตและการให้บริการภาครัฐ การ
กําหนดราคา การกระจายสินค้าและบริการภาครัฐ การกําหนดยุทธศาสตร์
และการวางแผนในการจัดบริการสาธารณะ 
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2404631* วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ  
ความเป็นมา หลักการ และแนวคิดสํานักต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองค์การและการจัดการวัฒนธรรมองค์การภาครัฐตามแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการองค์การ และ ในมิติของการบริหารพฤติกรรมองค์การ
สาธารณะ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และความจําเป็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

2404613* วิธีวจิัยเชงิปริมาณขั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง การออกแบบการวิจัย 
การพัฒนาตัวแบบทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง การตีความและการนําเสนอข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 

2404614* วิธีวจิัยเชงิคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบต่างๆ  เทคนิคและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การตีความปรากฏการณ์ทางสังคม และการ
นําเสนอข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

กลุ่มวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ 
2404636* การเงินและการงบประมาณท้องถิ่น   
  ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่นและการบริหารรายได้ การจัดทํา
งบประมาณท้องถิ่น การก่อหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุน การบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน การวิเคราะห์ศักยภาพและความเส่ียงทางการคลังของท้องถิ่น 
รายงานการเงินและการตรวจสอบติดตามผลการทํางานในระดับท้องถิ่น 
2404640 กระบวนการจัดการงบประมาณแผ่นดิน  
  ทฤษฎี และวิธีการจัดทํานโยบายและบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน หลักการกําหนดนโยบายงบประมาณ การจัดโครงสร้างแผนงานและ
ผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ     ลงสู่แผนงานและผลผลิต การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน เน้นการศึกษาจากทฤษฎี กรณีศึกษา และสัมมนาประสบการณ์ใน
การจัดทําและบริหารงบประมาณทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 

กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 

2404618* การวางแผนและการบริหารโครงการในภาครัฐ 
  แนว คิดและความสํา คัญของการวางแผน  รวมทั้ ง
กระบวนการจัดการโครงการ ตั้งแต่การจัดทําและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการ  การเขียนโครงการเพื่อนําเสนอและขออนุมัติ การเขียน
แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
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2404619* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง  
  เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์นโยบายและการออกแบบ
วิธีประเมินนโยบายสาธารณะ    การเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ
โครงการต่าง ๆ ในแต่ละด้านของนโยบายสาธารณะ 

2404621*  กระบวนการนโยบายการพฒันาประเทศไทย  
  กลไกในกระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาค การเปรียบเทียบรูปแบบ กระบวนการนโยบาย
ต่างๆ และรูปแบบกระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 

กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 

2404632* การวางแผนทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ   
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การสาธารณะ 

2404633* การประเมินผลบุคลากรในภาครัฐ   
  หลักการ รูปแบบ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 

2404634* การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ  
  องค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนการ องค์การ และสังคม แนวโน้มของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
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2404635* การบริหารจัดการความสัมพนัธ์ในองค์การสาธารณะ  
  แนวคิดและรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แรงงานสัมพันธ์ผ่านความหลากหลายด้านเพศ เช้ือชาติ อายุ ลักษณะทาง
กายภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียม
กันทางสังคม 
กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
2404715* สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 1  

เงื่อนไข:รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2404670 หรือรายวิชาที่
คณะอนุญาตใหเ้รียน 
การวเิคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์ของ 

รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชนในแงมุ่มของเจตนารมณ์ ตัวบท 
ประสิทธิภาพการบังคับใช้ และประชาชน เพือ่นําไปสู่ข้อเสนอในเชิงวิชาการ
และปฏิบัติการที่เหมาะสม 

2404716* สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน 2  
เงื่อนไข: รายวิชาที่ต้องผ่าน 2404715 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์ของรัฐ

ประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน ในแง่มุมของกรอบความคิดใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างตัวแบบการพัฒนาภาครัฐที่
เหมาะสม 
2404717 สารนิพนธ ์ Directed Studies   
2404811 วิทยานิพนธ ์ Thesis   12  หน่วยกิต 
*รายวิชาเปิดใหม่ตามประกาศในแต่ละภาคการศึกษา 
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การรับสมัคร และค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 

สมัครได้ทาง  www.grad.chula.ac.th  และยื่นเอกสารที่หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ชั้น 2     อาคารสําราญราษฎรบ์ริรกัษ์  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
- ค่าสมัครเข้าศึกษา    1,000 บาท 
- ค่าสัมมนาเพื่อเตรยีมความพร้อมทางวิชาการ  10,000 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา(4 ภาคการศึกษา)  120,000 บาท 
   (ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท) 
- ค่าเล่าเรียนการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)    92,000 บาท 
   (ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท) 
- ค่าธรรมเนยีมการศึกษาภาคฤดูร้อน (2 ภาคการศึกษา)                
  (ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท)   11,000 บาท 
- ค่าเล่าเรียนการศึกษาภาคฤดูรอ้น (2 ภาคการศึกษา)          
  (ภาคการศึกษาละ 7,750)    15,500 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมสอบประมวลความรู้ครัง้ละ     1,000 บาท 
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คณาจารย์ประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ             
ร.บ.เกียรตินยิม (จุฬาฯ); M.P.A. (Syracuse);  
Ph.D. (Virginia Polytechnic  Institute and State) 

 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา     
ร.บ. เกียรตินยิม (จุฬาฯ); พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์  
(NIDA);  
ศ.ม. (จุฬาฯ).  
Ph.D. (Northern Illinois) 

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์  วัฒนา 
        ร.บ. (จุฬาฯ); พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA);M.P.S.  

(Saitama, Japan);    
        Ph.D. (Northern Illinois) 
 

4. รองศาสตราจารย์ วันชยั   มีชาติ   
     ร.บ.เกียรตินยิม (จุฬาฯ); รป.ม.(จุฬาฯ) 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  กิติยาดิศัย  
B.Sc. (Economics) (University of  Wales) Diploma 
(Management Science)     (London School of 
Economics: LSE) M.Sc. (Information Systems)(LSE)  

  Ph.D. (Information Systems)(LSE) 
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6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนดิา  จิตตรทุธะ 
        รป.ม. (จฬุาฯ)   
        รัฐศาสตร์ดษุฎีบัณฑิต (จฬุาฯ) 
 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ 
      ร.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ) 
      MPA  (Arizona State University) 
      Ph.D. in  Public Administration (Arizona State  

 University) 
 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรีะศักดิ์  เครือเทพ 
ร.บ.เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง (การคลังสาธารณะ) (จุฬาฯ) 
รป.ม. (จุฬาฯ) 
M.P.P. (Public Finance), National Graduate  
Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan 

 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี  
       ร.บ.(จุฬาฯ); ร.ม.บริหารรฐักิจ (ธรรมศาสตร)์ 
        Ph.D.(Development Administration), NIDA 
 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช  ไชยเพิม่   
ร.บ. เกียรตินยิม (ธรรมศาสตร)์; รป.ม. (จุฬาฯ); Dr. rer. publ. 
(Deutsche Hochschule fuer Verwaltungswissenschaften 
Speyer, Germany) 
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11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรมงคล  แน่นหนา  
        ร.บ.(จุฬาฯ) ; พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA) 
 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา  
       ร.บ. (จุฬาฯ); M.D.A. (Western Michigan)  
 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม  ศิริพันธุ์     
      ร.บ. (จุฬาฯ); พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA) 
 

14.  อาจารย์ ชญานุช  จาตุรจนิดา   
        ร.บ. เกียรตินยิม(จุฬา); M.A. in Development Policy  

and Public Adminisation. (Wisconsin) 
15.  อาจารย์ ดร.สุธรรมา  นิติเกษตรสุนทร 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
M.B.A. (Management and Administrative Studies) 
Indiana University, USA. 
Ph.D. (Development Administration)    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 อาจารย์พิเศษ 
 

1.  อาจารย์ พายัพ  พยอมยนต ์
 อดีตรองเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาต ิ
  

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ ์
 ที่ปรกึษาประจาํสํานักนายกรัฐมนตร ี

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา (กกอ.) 
อดีตเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 
 

3. อาจารย์มกุขรินทร์  พรรณเชษฐ์ 
 

ฯลฯ 
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