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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Master of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : รป.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Public Administration
ชื่อย่อ : M.P.A.
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่จัดการเรียนการสอน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6. หลักสูตร
6.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 รายวิชา
6.2.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
MPA 616101
MPA 616102

สังคมและการเมืองไทย
Thai Society and Politics Systems
หลักการปกครองท้องถิ่น
Principle of Local Government

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

2
6.2.2 หมวดวิชาบังคับ
MPA 616201
MPA 616202
MPA 616203
MPA 616204
MPA 616205
MPA 616206
MPA 616207
MPA 616208

ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Theory
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
นโยบายสาธารณะและบริบทท้องถิ่น
Public Policy and Local Context
การบริหารการพัฒนาองค์การ
Development Administration Organization
การเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Politic and Asians Public Administration
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Human Resource Management and Development in Public Sector
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
Change Management and Strategic Planning in Public Sector
สัมมนาปัญหาเฉพาะด้านการบริหารท้องถิ่น
Seminar on Local Government Problem

24 หน่วยกิต
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)

6.2.3 หมวดวิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา
แผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MPA 616301
MPA 616302
MPA 616303
MPA 616304
MPA 616305

โลกาภิวัตน์และการจัดการภาครัฐ
Globalization and Public Sector Management
ธรรมาภิบาลภาครัฐ
Good Governance in Public Sector
การบริการสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น
Public Service and Safety in Public and Local Sector
การบริหารโครงการภาครัฐ
Project Management in Public Sectors
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Community Economic Development

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

3
MPA 616306
MPA 616307
MPA 616308
MPA 616309
MPA 616310
MPA 616311
MPA 616312

MPA 616401

MPA 616401

การบริหารท้องถิ่น
Local Administration
การบริหารจัดการคลังท้องถิ่น
Financial Management in Local Government
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
Public Management Information System
แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาแบบยั่งยืน
Concepts and Theories of Sustainable Development
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
Development Strategies for Cities and Communities
ประชาสังคมกับการจัดการท้องถิ่น
Civil Society and Local Administration
สัมมนาการปฏิรูปการบริหารกระบวนการยุติธรรม
Seminar on the Justice Administrative Reform

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

6.2.4 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6.2.5 สารนิพนธ์
MPA 616402

3(3-0-6)

สารนิพนธ์
สารนิพนธ์
Research Paper

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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6.3 คาอธิบายรายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
MPA 616101

สังคมและการเมืองไทย
Thai Society and Politics Systems

3(3-0-6)

ความสัม พั นธ์และผลกระทบต่อกันระหว่างปัจจัย ทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในสั ง คมไทยพั ฒ นาการของระบบการ
เมืองไทย อานาจทางการเมือง พัฒนาการและพลวัตของทุนนิยม
ไทย ชนชั้นและการเมืองภาคประชาชน ประชาสังคม
Relationship and interaction of political, economic and social
factors in Thai society, development of Thai political system,
political power, development and dynamic of Thai capitalism,
class and people’s politics
MPA 616102

หลักการปกครองท้องถิ่น
Principle of Local Government
ทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การปกครองท้ อ งถิ่ น ของไทยและ
ต่างประเทศ ในเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงมิติของระบบการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบและขนาดของหน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น
โครงสร้ า งความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างการปกครองท้ องถิ่น และการ
ปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ่นกับชุมชนและเมือง การ
กระจายอานาจการปกครอง รวมถึงการปกครองท้องถิ่นในมิติของ
การบริหารการพัฒนา
Theory, concept and principle of Thai and foreign local
government with content covering dimension of local
government unit, structure and relationship between local
government and community and urban area, decentralization with
aspect of administrative development in local government.

3(3-0-6)

5
36.3.2 หมวดวิชาบังคับ
MPA 616201

24 หน่วยกิต

ทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration Theory

3(3-0-6)

แนวคิด ปรัชญา ความเป็นมาและเนื้อหาของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์ เพื่อสนองตอบและรองรับปรากฏการณ์ต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎียุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ยุคคลาสสิค ยุค
คลาสสิคใหม่ ยุคสมัยใหม่นิยม และทฤษฏียุคภายหลังสมัยใหม่
นิยม
Concept, philosophy, evolution and content of public
administration theory that responds to and support phenomena,
comprising the classical, new – classical, modernism and postmodernism
MPA 616202

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงเทคนิคการกาหนดหัวข้อ การ
กาหนดสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย
ทางสัง คมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย การปฏิบัติฝึก ทาวิจัย
การเขี ย นรายงานการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ตลอดจนการน า
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในกิจการภาครัฐและเอกชน
Process in social science research quantitative and qualitative
research methodology including terries in topic adoption,
hypothesis, data collection, data analysis by computer and
statistic ire in doing research, social science research outline,
proposal, report and application of research finding to both
public and private sectors.

3(3-0-6)
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MPA 616203

นโยบายสาธารณะและบริบทท้องถิ่น
Public Policy and Local Context

3(3-0-6)

ลักษณะและสาระของนโยบายสาธารณะ ในมิติของกระบวนการ
ในการกาหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของสถาบันทางการ
บริ ห ารในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบนโยบายสาธารณะของประเทศต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์
วิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายสาธารณะที่กาหนด
Characteristics and content of public policy and importance of
local context in the process of public policy making, role and
influence of administrative institution in public policy making,
Comparative analysis of public policy of carious countries
including analysis of Why and mean in soloing administrative
problem according to public policy set.
MPA 616204

การบริหารการพัฒนาองค์การ
Development Administration Organization
พัฒนาการ ขอบข่ายและสาระสาคัญของทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วย
การพัฒนาประเทศ การพัฒนานโยบาย แผนงานโครงการพัฒนา
การสร้ า งการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนและประชาสั ง คม การ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและประชาชน ตลอดจนการ
บริหารการพัฒนาทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
Development, score, and important content of the theory and
concept of national development, policy development, program
development, formation of people’s participation and civil
society, development of community strength and people, together
with administrative development both of micro and macro levels.

3(3-0-6)

7
MPA 616205

การเมืองและการบริหารรัฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Politic and Asians Public Administration

3(3-0-6)

เปรียบเทียบระบบการเมือง การบริ หารรัฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน รวมตลอดถึง ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบต่ อ ระบบการเมื อ งและการบริ ห ารรั ฐ กิ จ โดยการ
วิเคราะห์ศึกษาบางประเทศที่แสดงให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ
Comparison political system and public. Administration within
ASEAN, including economic, social and cultural systems that
affect political system and public administration by analytical
study of some countries with significant differences.
MPA 616206

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Human Resource Management and Development in Public
Sector
กระบวนการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนแบบองค์รวม โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ถึง การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ กระบวนการจัดการกาลังคน ระบบข้อมูลกาลังคน การ
วิจัยกาลังคน รวมถึงระบบข้าราชการและพนักงานของรัฐ
Process in human resource management and development and
holistic understanding of human with the content covering
analysis and design of plan, human resource planning, process of
human management, human information data, human resource of
both civil service system and public employee.

3(3-0-6)
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MPA 616207

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
Change Management and Strategic Planning in Public Sector

3(3-0-6)

ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เหตุและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกและผู้นาการเปลี่ยนแปลง
รวมถึ ง การศึ ก ษาสถานการณ์ แ ละการตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ น
ภาครัฐ ภายใต้ปัจจัย ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
กาหนดแผน การนาแผนกลยุทธ์ไ ปปฏิบัติ การติดตามควบคุม
และการประเมินผลตามแผนเชิงกลยุทธ์
Nature of change , concept and theory of change management ,
cause and influence of change , country and world trend of
Change and change agent; study of situation and strategic
derision in public sector under integrand and external fosters with
effete on planning. Implementation of strategic plan, monitoring
and evaluation as to strategic plan.
MPA 616208

สัมมนาปัญหาเฉพาะด้านการบริหารท้องถิ่น
Seminar on Local Government Problem
การแลกเปลี่ ย นความคิดเห็นระหว่างผู้เรีย นและผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ
ปัญหาการบริหารท้องถิ่น ในประเด็นถกเถียงของกลุ่มนักวิชาการ
และผู้ บ ริ ห าร และภาคประชาสั ง คม โดยการวิ เ คราะห์ ร ะบบ
โครงสร้าง กระบวนการ รวมถึงพฤติกรรมการบริหาร
Exchange of opinion between student and instructor on problem
of local administration dealing with debate between academic
and administrator and civil society by analyzing the structure,
process and administrative behavior.

3(3-0-6)
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6.3.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่ต้องศึกษารายวิชาในหมวดนี้สาหรับนักศึกษา
แผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MPA 616301

โลกาภิวัตน์และการจัดการภาครัฐ
Globalization and Public Sector Management

3(3-0-6)

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ระเบียบโลก
ใหม่ ความผูกพันระหว่างประเทศทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงทิศทางใหม่ของการบริหารจัดการใน
สหัสวรรษใหม่
Circumstantial change in economy, Society, the new world order,
interrelation among nations in social, economic, political,
technological aspects impacting of public sector management
both at the present and in the future including new trend in
management in new millennium.
MPA 616302

ธรรมาภิบาลภาครัฐ
Good Governance in Public Sector
ระบบคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก บริ ห าร การเสริ ม สร้ า ง
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์การ ธรรมาภิบาลในองค์การ หลัก
นิติธรรม คุ ณธรรม ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด รวมถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการที่ดี
System of merit and ethic of administrator, strengthening of ethic
among personnel in the organization, organizational good
governance, rule of law, merit, transparency, accountability,
including efficiency and effectiveness of good governance.

3(3-0-6)

10
MPA 616303

การบริการสาธารณะและความปลอดภัยภาครัฐและท้องถิ่น
Public Service and Safety in Public and Local Sector

3(3-0-6)

ภารกิ จความรับผิดชอบขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น การ
พัฒนาการบริการ และการอานวยบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์สาธารณะของประชาชน เทคนิคการจัดการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ
Mission and responsibility of local government, development of
the service, public service facilitation aiming at public interest,
technical in public service.
MPA 616304

การบริหารโครงการภาครัฐ
Project Management in Public Sector
แนวคิดและหลักการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ การเขียนโครงการ การดาเนินและการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์เอกสารกาหนดขอบเขตการดาเนินภารกิจตามสัญญา
การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารเวลา การกากับติดตาม
การขั บ เคลื่ อ นโครงการ การประเมิ น ผลโครงการและการยุ ติ
โครงการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคสาคัญ รวมถึงปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการบริหารโครงการภาครัฐ
Concept and principal of project management, feasibility study,
project writing, Implement and administering of project,
document analysis of the scope of implementation by contract,
risk management, time management, monitoring, project push,
evaluation and termination of project, solution of important
problem and obstacle, including success factor in project
management in public sector.

3(3-0-6)
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MPA 616305

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Community Economic Development

3(3-0-6)

วิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย แนวคิด
การพั ฒนาแบบยั่ งยื น ทฤษฎีแ ละแนวความคิด ในการพั ฒนา
เศรษฐกิจชุ มชน โครงการของภาครัฐกั บการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
ชุมชน การพัฒนากลุ่มอาชีพกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การ
พัฒนากลุ่มสะสมทุน กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และแนวทางการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชนต่อผลกระทบของโลกาภิวัตน์
Evolution of economic development in community in Thailand,
sustainable development concept, public sector project and
economic development in the community, development of
occupational group, development in the community, impact of
globalization on economic development of the community and
means of adaptation of community economic development
towards globalization.
MPA 616306

การบริหารท้องถิ่น
Local Administration
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบและ
กระบวนการ รวมถึงปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหา
Concept of human resource management, law on human resource
management for local government organization, system and
process, problem and problem solving.

3(3-0-6)
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MPA 616307

การบริหารจัดการคลังท้องถิ่น
Financial Management in Local Government

3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ ที่มาของรายได้ของท้องถิ่น แผนที่
ภาษี แผนงานและงบประมาณท้องถิ่น การจัดการทรัพย์สิน
ท้องถิ่น การตรวจสอบ เทคนิค ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและมาตรการ
แก้ไขปัญหา
Concept of public sector finance, source of income of local
government, tax map, plan and local budget, management of
local asset, investigation, technics, problem and solution of the
problem.
MPA 616308

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
Information System for Public Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สารสนเทศและระบบสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นระบบราชการ
ตลอดจนการพัฒนาองค์การสู่กระบวนทัศน์ ใหม่
Concept of information and information system, Implementation
of information technology and communicative in bureaucratic
system and organizational development by new paradigm

3(3-0-6)

13
MPA 616309

แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาแบบยั่งยืน
Concepts and Theories of Sustainable Development

3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน สาระสาคัญ กลยุทธ์และ
มาตรการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ
Concept and theory of sustainable development, content, strategy
and measure to create balance and sustainability of nature
resources and environment, philosophy of sufficient economy as
men sod living and action of every level of population from
family to community to state.
MPA 616310

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน
Development Strategies for Cities and Communities
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การวางแผนและการจั ดการยุ ทธศาสตร์ การ
ประเมิ นสถานภาพและคาดการณ์อนาคต การสร้างวิสัย ทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา การกาหนดแผน
แม่บท แผนงานสาขาต่าง ๆ แผนปฏิบัติการที่รองรับยุทธศาสตร์
และเทคนิคการติดตามประเมินผล
Concept of strategic planning and management, environment
evaluation and forecast, creation of vision, mission, objective and
strategic development, determination of master plan, sect oral
plan, action plan in support of strategy and technical of strategy
and technical of evaluation

3(3-0-6)
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MPA 616311

ประชาสังคมกับการจัดการท้องถิ่น
Civil Society and Local Management

3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับการจัดการท้องถิ่น ทั้งในเชิง
ทฤษฏีแ ละการปฏิ บัติ จ ริ ง เพื่ อ แสดงความเข้ ม แข็ ง ของแนวคิ ด
ชุมชนท้องถิ่น
Relationship between civil society and local management both in
theory and in practice showcasing strength of local community.
MPA 616312

สัมมนาการปฏิรูปการบริหารกระบวนการยุติธรรม
Seminar on the Justice Administrative Reform

3(3-0-6)

วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบ
โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมการบริหารยุติธรรมใน
ลักษณะบูรณาการและเชิงรุก
Analysis and discursion of framework of reform of the structure,
process and behavior in justice administration in integrative and
proactive manner.
6.3.4 วิทยานิพนธ์
MPA 616401

วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์ การเขียนและและเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเสนอ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และวิ ธี ก ารพั ฒ นา
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
Structure and form of thesis, writing and submitting of thesis
proposal, literature review, research methodology used,
framework of the research and development of research tool.

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

15
MPA 616401

วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

6 หน่วยกิต

การเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป และอภิ ป รายผล
นาเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ภายใต้ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
Data collection and analysis, conclusion and discussion,
research presentation based on academic ground according to
the university prescription, and research propagation.

6.3.5 สารนิพนธ์
MPA 616402

สารนิพนธ์
Research Paper
เลื อ กศึ ก ษาในหั ว ข้ อ หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิ ช าเลื อ กทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษามีความสนใจโดยศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้หัวข้อที่นักศึกษา
เลื อ กหรื อ สนใจต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Selection of a topic in the field of public administration that
interests the student, self - research under guidance of an
advisor. Topic chosen must be agreed upon by the committee in
the field of public administration.

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

