
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  หน้า 1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  รป.ด. 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Public Administration 
  D.P.A. 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคการถอนรื้อเพื่อ

สร้างใหม ่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
2. ผลิตนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางรัฐประศาสน-

ศาสตร์เพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของความผันผวนของการจัดระเบียบโลกในมิติใหม่ ซึ่งประเทศ
ไทยต้องพร้อมต่อการปรับตัวด้านการบริหารภาครัฐที่มีคุณภาพ 

3. วางรากฐานการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อน าไปสู่คุณค่าทางวิชาการที่รับใช้
สังคมไทย แก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมด้วยฐานคิดจากผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐของไทย โดยมุ่งสู่การผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสน-
ศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม สามารถเป็นผู้น าแห่งความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการได้ในทุกวงการ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน หรือ
ผลงานทางวิชาการ และ/หรือมีประสบการณ์การวิจัย 

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ 2.1 

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  9 หน่วยกิต 
วิชาหลัก  12 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 63 หน่วยกิต 

 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ซึ่งจะสอบเป็นแบบข้อเขียน และ
การสอบปากเปล่า ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาหลักและรายวิชาเฉพาะที่ศึกษา ทั้งนี้ การสอบวัดคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง  
 
รายวิชา 

วิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็น S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่นับหน่วยกิตในการจบหลักสูตร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพื้นฐานต่อไปนี้ 
791 701 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 (Advanced Academic English for Graduate Study) 
791 702 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Justice Systems and Laws in Everyday Life) 
791 703 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
 (Principles of Human Rights, Morals, Ethics, and Good Governance) 
 

แบบ 2.1 จ านวน 63 หน่วยกิต ดังนี ้
1. วิชาหลัก จ านวน 12 หน่วยกิต 

791 711      แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และระบบนิเวศน์ 3(2-2-5) 
                 (Public Administration Concepts and Theories and Ecological Profile) 
791 712  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)  
 (Research Methodology in Public Administration) 
791 713  สารัตถะของรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5)  
      (Essence of Public Administration) 
791 714  ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์การ 3(2-2-5)  
 (Professionalism, Ethics and Good Governance in Organizations) 
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2. วิชาเฉพาะ จ านวน 15 หน่วยกิต 
791 721 การอ่านงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
 (Public Administration Reading I) 
791 722  การอ่านงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
 (Public Administration Reading II) 
791 821 การศึกษาอิสระ  3(2-2-5) 
 (Independent Study) 
791 822 สัมมนาในรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)   
 (Seminar on Public Administration) 
791 823 ปฏิบัติการการท าวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
 (Workshop on Thesis) 
 

3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
791 991  วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
791 701 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
 (Advanced Academic English for Graduate Study) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จ าเป็นต่อบัณฑิตศึกษา ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการเพื่อความเข้าใจขั้นสูง การสรุปความและการเขียนใหม่ การเขียนโครงร่างงานวิจัย บทคัดย่อวิจัยและบทความวิจัย 
การน าเสนองานวิจัยปากเปล่า 

Development of essential academic English skills for graduate study; advanced 
academic reading comprehension skills; summarizing and paraphrasing; writing research proposal, 
research abstract and research paper; oral research presentation skills. 
 
791 702 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Justice Systems and Laws in Everyday Life) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติและ
พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต 
กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม   
 Concepts, principles, meanings of administration of civil, criminal, and administrative 
justice; history and development of universal justice systems; fundamental knowledge pertaining to 
general laws; substantial laws in everyday life; compulsory laws in society and country; rules of law; 
alternative justice systems; problems and obstacles in justice systems. 
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791 703 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 
 (Principles of Human Rights, Morals, Ethics, and Good Governance) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมใน ยุค 
โลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 Principles of human rights; roles and development of human rights in international and 
Thai societies; concepts related to human rights; state development policies affecting human rights; 
concepts of morals, ethics, and social responsibilities of government personnel; adopting the good 
governance principle for personal conducts; moral issues in globalization era; social impacts; guideline 
for morals and ethics development. 
 
791 711     แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และระบบนิเวศน์ 3(2-2-5) 
                 (Public Administration Concepts and Theories and Ecological Profile) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และระบบนิเวศน์ แนวคิดการศึกษาแบบดั้งเดิม แบบ
พฤติกรรมศาสตร ์และแบบหลังพฤติกรรมศาสตร์ บริบทที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 Public administration concepts, theories, and ecological profile; concepts of Classical 
Approach, Behavioral Science and Post-Behavioral Science Approaches; contexts related to public 
administration, socio-economics and politics. 
 
791 712  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)  
 (Research Methodology in Public Administration) 
 ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประเด็นปัจจุบันทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีอ านาจ มาตรวัดทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 Research methodology and approaches in public administration; quantitative and 
qualitative research; current issues in public administration; Game Theory; System Theory; Power 
Theory; measurement in public administration. 
 
791 713  สารัตถะของรัฐประศาสนศาสตร์  3(2-2-5)  
      (Essence of Public Administration) 
 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติในประเด็นนโยบาย
สาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ และการจัดการองค์การในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Integrated public administration relationships between theories and practices of public 
policy, human resource management, finance and budget, and organization management in Thailand 
and foreign countries. 
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791 714  ความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์การ 3(2-2-5)  
 (Professionalism, Ethics and Good Governance in Organizations) 
 ความเป็นมืออาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ อุดมคติและจริยธรรมของวิชาชีพ ธรรมาภิบาลภายใน
องค์การในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 Professionalism in public administration; professional ideologies and ethics; good 
governance in organizations in Thailand and foreign countries. 
 
791 721 การอ่านงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
 (Public Administration Reading I) 
 การอ่านต ารา บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพ ความด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่นักศึกษาสนใจ และมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 
 Reading textbooks, articles and research related to status, existence and changes of 
public administration; theories and paradigms of a student’s interest.   
 
791 722  การอ่านงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
 (Public Administration Reading II) 
 การอ่านต ารา บทความและงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ปรัชญาแห่งศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ โดยการมอบหมายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชา 
 Reading textbooks, articles and research on relationship between public administration 
and other sciences-philosophy of sciences, political sciences, sociology, psychology and economics of a 
student’s interest. 
 
791 821 การศึกษาอิสระ  3(2-2-5) 
 (Independent Study) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 หัวข้อเร่ืองทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาอาจจะเลือกที่จะศึกษาดูงานองค์การ
ภายใน ประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษามีความสนใจในสถาบันการศึกษาอื่น       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 Topics in public administration of a student’s interest; individual students may choose 
to conduct a study visit to an organization in Thailand or a foreign country or enroll in a course at a 
university both in Thailand and a foreign country. 
 
791 822 สัมมนาในรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)   
 (Seminar on Public Administration)  
 การสัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ การจัดองค์การ การบริหารพัฒนา  
 Seminar on selected public administration issues in environment management, human 
resource administration, public policy, organization management, development administration. 
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791 823 ปฏิบัติการการท าวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5) 
 (Workshop on Thesis) 
 หัวข้อวิทยานิพนธ์ การอนุมานแบบอุปนัยและนิรนัย การวิจัยเชิงประจักษ์ การวิจัยแบบปรากฏการณ์
นิยม การสร้างตัวแบบทฤษฎี การสร้างสมมุติฐาน การออกแบบงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้สถิติมาพยากรณ์ตัวแปรที่ศึกษา 
 Thesis topics; inductive and deductive inference; empirical research; phenomenalism 
research; creating theoretical models; formulating hypotheses; designing research; collecting data; 
sampling and analysis data using statistic to forecast the variables studied. 
 
791 991  วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 การเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถเลือกท าการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิธีการวิจัย
อื่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ในทางทฤษฎีหรือการปฏิบัติ การอธิบายปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 Writing a thesis on an interesting topic in public administration by an individual student 
with approval from thesis committee; a student can choose quantitative research, qualitative research 
or other research method for doing the thesis, creating an innovation either in theory or practice, 
systematic explaining of phenomenon in public administration. 
 


