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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Master of Public Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย )
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย )
: รป.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ
: Master of Public Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: M.P.A.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
3.1 การบริหารงานท้องถิ่น
(Major in Local Administration)
3.2 นโยบายสาธารณะและการบริหารการพัฒนา
(Major in Public Policy and Development Administration)
4. จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี กับ 6 เดือน ใช้เวลาในการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับ
จากการลงทะเบียนครั้งแรก
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย อย่างดี
5.4 การร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภายในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสําเร็จการศึกษา
1) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรภาครัฐ/เอกชน
2) ทหาร หรือตํารวจ
3) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การส่วนการปกครองท้องถิ่น
4) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การ ระหว่างประเทศ
5) นักคิด นักวิเคราะห์ ผู้กําหนดนโยบาย นักวางแผน นักวิเคราะห์โครงการ
6) นักวิจยั อิสระ
7) ที่ปรึกษา
8) อาจารย์สอนในสถานศึกษา
9) อื่น ๆ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
จะสร้างนักคิด ผลิตนักรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมสูงออกไปรับใช้
สังคมไทยและโลก เนื่องจากอาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนและทําให้เกิดผล
ทางบวกแก่สังคมและคุณภาพชีวิต ดังนั้นภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีนักบริหารภาครัฐที่
มีความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศ
เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในผลกระทบของระบบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วยชี้นําและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวิตของสังคมไทย
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมีความสําคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตของวิทยาลัย เพราะหลักสูตรคือสิ่งที่จะดึงดูดให้
นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัย วิทยาลัยก็เหมือนหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ถ้าปราศจากลูกค้าหรือผู้อุปถัมภ์ วิทยาลัย
ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นหลักสูตรวิชาชีพ
จํานวน 36 หน่วยกิต ที่ถูกแบบออกมาเพื่อให้ผู้เรียนที่จะเป็นผู้บริหารและพนักงานของภาครัฐในอนาคตมี
ความรู้ทางด้านการที่องค์การหรือหน่วยงานให้บริการทางภาครัฐกําหนด รวมทั้งให้มีความเข้าใจ การจัด
องค์การ กระบวนการและและการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงานภาครัฐ หรือกลุ่มผู้กําหนด
นโยบายที่ทํางานอยู่ในภาครัฐ ให้มีความเข้าใจหลักรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าใจความสําคัญ และความจําเป็น
ของหลักธรรมมาภิบาลที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้ง มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติให้สําเร็จ
อันจะทําให้ประเทศสามารถอยู่รอดในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ ภาครัฐจะต้องเป็น
ภาคนําภาคเอกชน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้ประสบความสําเร็จในอาชีพในตําแหน่งผู้นํา
สําหรับการจัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชนหรือที่สัมพันธ์กับการจัดการภาครัฐและการจัดการเอกชน
ที่กําลังแข่งขันกันอยู่ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผูท้ ี่มคี วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสามารถพัฒนากรอบการวิเคราะห์เพื่อการประเมินและการตัดสินใจ
3) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความกล้าที่จะประยุกต์กรอบการวิเคราะห์ดังกล่าว
อย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

4) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มคี วามเข็มแข็ง มีบุคลิกภาพส่วนตัวสง่างาม มี
ความเป็นผู้นํา และมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาสากล
5) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผูท้ ี่มคี วามคิดสร้างสรรค์ มีวามสามารถในการวิจยั
การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนดนโยบาย การกําหนดแผนงาน และการนําแผนงานปฏิบัติ
6) ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ที่พร้อมจะเผชิญและใช้ประโยชน์จากความท้าทาย
ของการเป็นโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
1.4 คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ แยก ออกเป็น 2 คุณลักษณะคือ
1.4.1 คุณลักษณะทั่วไป
1) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ซับซ้อน สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วย
หลักการที่มีเหตุผลเพื่อส่วนรวมและค่านิยมอันดีงาม
2) มีความรอบรู้ในวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการประยุกต์ความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในการวิจัยเพื่อสร้าง นวัตกรรมหรือความรู้ใหม่ที่เป็นแก่นหรือหลักของการบริหารรัฐกิจ
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปญ
ั หาและข้อโต้แย้งในการบริหารรัฐกิจที่มคี วามสลับซับซ้อน
หรือมีความยุ่งยากทางวิชาชีพและวิชาการในระดับสูงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือก
ใหม่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) มีความอดทน ใจกว้าง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีความ
รับผิดชอบในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพเป็นองค์คณะบุคคล
5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ประเด็นวิกฤตใน
การบริหารรัฐกิจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหรือขีดความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
6) มีความสามารถในด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
7) มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4.2 คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
บัณฑิตนักปฏิบัติและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต ในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการจัดการเรียนการสอน
เรียนวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Block course โดยมีกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
และแบ่งการศึกษาเป็น 3 ภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
ภาคเรียนฤดูร้อน
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศ ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานในด้านการเรียนได้ โดย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ผู้ที่มคี วามรู้ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด
จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด มิฉะนั้นจะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติ
ในกรณีความรู้ภาษาอังกฤษ หลักฐานแสดงได้แก่หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สอบผ่าน การทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัย
(2) ผู้ที่สอบไม่ผ่าน การทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัย ใน ข้อ (1) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจรับเข้าเป็นนักศึกษาก็ได้โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
โดยไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาและต้องสอบได้คะแนน “S” ถ้าสอบไม่ผ่านให้
ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตทีว่ ทิ ยาลัยจัดสอนและต้องสอบได้คะแนน “S” ก่อนการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายของการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
(3) ใช้คะแนนผลการจัดสอบของสถาบัน องค์การหรือหน่วยงานที่จัดสอบภาษาอังกฤษและวิทยาลัย
ให้การรับรอง เช่นผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ํากว่า 473 คะแนน (Paper based) หรือ 123 ตามระบบ
Computer based หรือ 52 ตามระบบ Internet based หรือ ผลสอบ IELT ไม่ต่ํากว่า 4.00 หรือผลสอบ
Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) หรือผลสอบ Thammasat

University General English Test (TU-GET) ที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ภาษาอื่น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี โดยผลการสอบดังกล่าว
ในกรณีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ตามที่วิทยาลัยกําหนด หากสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ในหมวด
วิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องสอบให้ผ่านภายในปีการศึกษาแรก มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุมัติ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
4) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่อํานาจตามกฎหมายให้การ
รับรอง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามที่กําหนดในข้อ (3)
5) ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของวิทยาลัย
นครราชสีมา
7) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

