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หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานโยบายและการจดัการสาธารณะ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/ภาควิชา    คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ 

ภาษาอังกฤษ :    Master of Public Administration Program in Public Policy and Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(นโยบายและการจัดการสาธารณะ) 

ช่ือย่อ (ไทย)  :  รป.ม. (นโยบายและการจัดการสาธารณะ) 

ช่ือเตม็ (องักฤษ) :  Master of Public Administration  

(Public Policy and Management) 

ช่ือย่อ (องักฤษ)  :  M.P.A. (Public Policy and Management) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเตม็เวลาหรือแบบศึกษาบางเวลา และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

     3.1 จ านวนหน่วยกิต  

       รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ 

      3.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

     แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดังน้ี 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2  แผน ข 

1 หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

2 หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 12 หน่วยกติ 

3 สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต 

4 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ - 

5 รวมจ านวนหน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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 3.3 รายวิชา 

   หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังน้ี    

หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 18 หน่วยกติ ดังน้ี    

รศ501 หลักนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA501  Principles of  Public Policy   

รศ502 นวัตกรรมกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม       3(3-0-6) 

PA502  Innovation and Socio-Economic Development   

รศ503 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงบูรณาการส าหรับนโยบาย

สาธารณะ    

  3(3-0-6) 

PA503  Good Governance and Integrated Management for Public Policy 

รศ504 การจัดการเครือข่ายนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA504  Management of Public Policy Networks   

รศ505 ระเบียบวิธวิีจัยนโยบายสาธารณะ  3(2-2-5) 

PA505  Research Methodology in Public Policy  

รศ506 สัมมนาประเดน็ทางนโยบายและการจัดการสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA506  Seminar in Public Policy and Management   

 

หมวดวิชาเลือก ผู้เรียนแผน ก แบบ ก2 และผู้เรียนแผน ข ให้เลือกเรียน ดังน้ี 

ก. แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

ข. แผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ  

ทั้งน้ี ผู้เรียนทั้งสองแผนควรเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาที่สัมพันธ์กับการท าปริญญานิพนธ์

หรือสารนิพนธ ์และตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเลือก มีดังน้ี 

รศ511 การวิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA511  Problem Analysis and Public Policy Formulation  

รศ512 การน านโยบายสาธารณะไปปฏบัิติ  3(2-2-5) 

PA512  Public Policy Implementation  

รศ513 การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA513  Public Policy Analysis and Evaluation  

รศ514 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และหลักการตลาดส าหรับภาครัฐ 3(3-0-6) 

PA514  Strategic Administration and Marketing for Public Sector  

รศ515 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 

PA515  Managerial Information Technology System  

รศ516 ตัวแสดงการเมืองและบทบาทของภาคประชาสงัคมในนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA516  Political Actors and Role of Civil Society in Public Policy   
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รศ517 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศใน

นโยบายสาธารณะ  

3(3-0-6) 

PA517  Role of International Organizations and International Law in 

Public Policy 

 

 

ปริญญานิพนธ ์แผน ก แบบ ก 2 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท    12 หน่วยกติ 

  GRT 691 Master’s Thesis 

สารนิพนธ ์ แผน ข 

สพท 681 สารนิพนธ ์       6 หน่วยกติ 

  GRI 681 Independent study 

 

        3.4 แผนการศึกษา 

  แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 รายวิชา หน่วยกติ รายวิชา หน่วยกติ 

ปี 1 รศ501  หลักนโยบายสาธารณะ  

รศ502  นวัตกรรมกบัการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม       

รศ503  ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิง

บูรณาการส าหรับนโยบาย

สาธารณะ 

รศ504  การจัดการเครือข่ายนโยบาย

สาธารณะ 

3 

3 

 

3 

 

3 

รศ505  ระเบียบวิธวิีจัยนโยบาย

สาธารณะ 

รศ506  สัมมนาประเดน็ทาง

นโยบายและการจัดการ

สาธารณะ 

วิชาเลือก 

(เลือก 2 รายวิชา)  

3 

 

3 

 

6  

 

 รวม 12 รวม 12 

ปี 2 ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 

 รวม 6 รวม 6 

 รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
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แผน ข 

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 รายวิชา หน่วยกติ รายวิชา หน่วยกติ 

ปี 1 รศ501  หลักนโยบายสาธารณะ  

รศ502  นวัตกรรมกบัการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม       

รศ503  ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิง

บูรณาการส าหรับนโยบาย

สาธารณะ 

รศ504  การจัดการเครือข่ายนโยบาย

สาธารณะ 

3 

3 

 

3 

 

3 

รศ505  ระเบียบวิธวิีจัยนโยบาย

สาธารณะ 

รศ506  สัมมนาประเดน็ทาง

นโยบายและการจัดการ

สาธารณะ 

วิชาเลือก 

(เลือก 2  รายวิชา)  

3 

 

3 

 

6  

 

 รวม 12 รวม 12 

 ภาคฤดูร้อน    

 วิชาเลือก (เลือก 2 รายวิชา) 6   

 รวม 6   

ปี 2 สพท 681 สารนิพนธ์ 3 สพท 681 สารนิพนธ์ 3 

 รวม 3 รวม 3 

 รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 

  

 3.5 ค าอธิบายรายวิชา 

  

  หมวดวิชาบงัคบั  

รศ 501 หลกันโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA 501  Principles of  Public Policy   

              ศึกษาแนวคิดและหลักการนโยบายสาธารณะ ปรัชญาของนโยบายสาธารณะ ลักษณะและ

ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลโดยอาศัยตัว

แบบและกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ รวมทั้งเคร่ืองมือของนโยบาย 

 

รศ 502 นวตักรรมกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม       3(3-0-6) 

PA 502  Innovation and Socio-Economic Development  

              ศึกษานวัตกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม  นวัตกรรมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของ

โลก  รวมทั้งศึกษาระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย สถาบันและนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

นวัตกรรมในการจัดการนโยบายเศรษฐกิจและสังคมภายในและระหว่างประเทศของไทย  กรณีศึกษาการใช้

นวัตกรรมกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
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รศ 503 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงบูรณาการส าหรับนโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 

PA 503  Good Governance and Integrated Management for Public Policy  

              ศึกษาแนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีธรรมาภิบาล ทั้งในแง่บวก

และแง่ลบ และการน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลไปปฏิบัติทั้งในแง่วิชาการและการประยุกต์ใช้จริงกับ

หน่วยงาน รวมทั้งศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการเชิงบูรณาการ ทั้งการออกแบบองค์การ การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ การจัดการการเงินการคลัง และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะไปสู่การปฏบัิติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม  

 

รศ 504 การจัดการเครือข่ายนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA 504  Management of Public Policy Networks  

               ศึกษาความหมาย แนวคิด และพัฒนาการของการจัดการเชิงเครือข่าย รวมทั้งศึกษาตัวแสดงทาง

นโยบายสาธารณะ องค์ประกอบและรูปแบบของเครือข่ายการจัดการสาธารณะ กระบวนการสร้างเครือข่าย ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการสร้างเครือข่าย ทั้งเครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายทางสังคมทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

ตลอดจนกลไกการขับเคล่ือนเครือข่ายส าหรับการจัดการสาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการเครือข่ายสาธารณะทั้ง

ในและต่างประเทศ 

 

รศ 505 ระเบยีบวิธีวิจยันโยบายสาธารณะ  3(2-2-5) 

PA 505  Research Methodology in Public Policy  

              ศึกษาการก าหนดนโยบายกบัการวิจัย การน านโยบายไปปฏบัิติกบัการวิจัย หลักปรัชญาพ้ืนฐานการวิจัย 

ตรรกะการวิจัย หลักการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การก าหนดปัญหาการวิจัย โดยพิจารณากรอบการ

ออกแบบการวิจัยระเบียบวิธีวิจัยการเกบ็รวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ

รายงานการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

 

รศ 506 สมัมนาประเด็นทางนโยบายและการจัดการสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA 506  Seminar in Public Policy and Management   

              ศึกษาและอภิปรายประเดน็ที่ส าคัญเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการจัดการนโยบาย

สาธารณะ โดยพิจารณาถึงการด าเนินการในกระบวนการนโยบายสาธารณะและปัญหาในการด าเนินงานใน

แต่ละข้ันตอน  รวมทั้งประเดน็เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในแง่มุมทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ทั้งภายใน

และต่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มาอธิบายและวิเคราะห์ผ่าน

การศึกษาในกรณีศึกษานโยบายสาธารณะที่เกดิข้ึนนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยค านึงถึงความแตกต่างของ

บริบทแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่และช่วงเวลา 
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  หมวดวิชาเลือก 

รศ 511 การวิเคราะหปั์ญหาและการก าหนดนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA 511  Problem Analysis and Public Policy Formulation  

             ศึกษาธรรมชาติของปัญหา ลักษณะของปัญหา ประเภทของปัญหาในเชิงนโยบาย โครงสร้างของ

ปัญหาสาธารณะ การผลักดันปัญหาสาธารณะสู่วาระนโยบาย การก าหนดและพิจารณาทางเลือกนโยบาย 

การตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบาย การก าหนดนโยบายสาธารณะจากทางเ ลือกที่ตัดสินใจอย่างเป็น

ทางการ การศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะ  ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดนโยบาย

สาธารณะของไทย ทั้งระดับประเทศและระดับภมูิภาค 

 

รศ 512 การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั  3(2-2-5) 

PA 512  Public Policy Implementation  

             ศึกษากระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ นับต้ังแต่การก าหนดหน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบใน

การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏบัิติอย่างเป็นทางการ การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในนโยบายต่อหน่วย

ปฏบัิติ การแปลงนโยบายสู่แผนงานในระดับปฏบัิติ การแสวงหาการสนับสนุนนโยบาย การปฏบัิติงานตามแผน 

และการสร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบาย โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของพ้ืนที่และลักษณะของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส้งผลต่อความส าเร็จในการน า

นโยบายไปปฏบัิติจากตัวแบบการน านโยบายไปปฏบัิติ    

 

รศ 513 การวิเคราะหแ์ละประเมินนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

PA 513  Public Policy Analysis and Evaluation  

             ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย ต้นทุนและผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือกนโยบาย 

รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกนโยบาย ทั้งความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ทางสังคม 

ความเป็นไปได้ทางการเมือง รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมอันเป็นผลมาจากแต่ละทางเลือกนโยบาย ตลอดจน

ศึกษาแนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของการประเมินนโยบาย เทคนิคส าหรับการประเมินนโยบาย 

รวมทั้งแนวคิดการวิจัยประเมินผล และการเขียนรายงานการประเมินผลนโยบาย 

 

รศ 514 การจัดการเชิงยุทธศาสตรแ์ละหลกัการตลาดส าหรบัภาครฐั 3(3-0-6) 

PA 514  Strategic Administration and Marketing for Public Sector  

             ศึกษาความหมาย ความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาถึง

องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การน า

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบัิติ การประเมินแผนยุทธศาสตร์  และการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง

ศึกษาความหมาย แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของการตลาด แนวคิดทางเลือกสาธารณะ และแนวทางการน า

หลักการตลาดมาใช้ในการจัดการภาครัฐ เคร่ืองมือที่ใช้การตลาดที่ใช้ในการจัดการภาครัฐ ตลอดจนการน า

หลักการตลาดมาใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ 
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รศ 515 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการ    3(3-0-6) 

PA 515  Managerial Information Technology System  

               ศึกษาแนวคิดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์การ วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การจัดการในด้านการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมงานในองค์การให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี 

 

รศ 516 ตวัแสดงการเมืองและบทบาทของภาคประสงัคมในนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

PA 516  Political Actors and Role of Civil Society in Public Policy   

              ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแสดงทางการเมือง ประเภทของตัวแสดงทาง

การเมือง บทบาทของตัวแสดงทางการเมืองในระบบการเมือง บทบาทของตัวแสดงทางการเมืองที่ มีต่อ

กระบวนการนโยบายสาธารณะในแต่ละขั้นตอน รวมถึงศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับบทบาทภาคประชาชนที่มีต่อ

กระบวนการต่างๆ ทางนโยบาย การก่อตัวและการพัฒนากลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคม ประเภทและรูปแบบของ

องค์กรภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมกับ

กระบวนการนโยบายสาธารณะในแต่ละขั้นตอน 

 

รศ 517 บทบาทขององคก์ารระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในนโยบาย

สาธารณะ 

3(3-0-6) 

PA 517  Role of International Organizations and International Law in Public Policy 

                  ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ กลไกและกระบวนการก าหนดนโยบาย 

การจัดท ามติ การบังคับใช้ ความเช่ือมโยง และอิทธิพลต่อรัฐสมาชิกในแง่ของการน าไปปฏิบัติในเชิงนโยบาย

สาธารณะ กรณีศึกษาองค์การระหว่างประเทศระดับโลก ระดับภมิูภาค และองค์การระหว่างประเทศที่ก่อต้ังข้ึนมา

ตามภารกิจหน้าที่ แนวคิดและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ อ านาจบังคับใช้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศกับการก าหนดนโยบายสาธารณะในยุค

โลกาภิวัตน์ วิเคราะห์ผลกระทบในมิติการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และความมั่นคงของรัฐ 

 

สพท 681 สารนพินธ ์ 6 หน่วยกิต 

GRI 681 Independent study  

 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 12 หน่วยกิต 

GRT 691 Master’s Thesis  

 

 


