คํานํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได"ก#อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2539 เป.นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยจัดทําหลักสูตรให"สอดคล"องกับการพัฒนาท" องถิ่ น ภาค
ตะวันออก และได"ผลิตบัณฑิตรับใช"สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ได"มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ที่ใช"ในการจัดการเรียนการสอนอยู#เป.นระยะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต"องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อพัฒนา
บุคลากรให"มีความรู" ความเข"าใจทางรัฐประศาสนศาสตร และมีทักษะในการคิดวิเคราะห การมีส#วนร#วมทางการ
เมืองการปกครอง รวมถึงมีทักษะทางด"านการบริหารจัดการในการทํางานให"ทันสมัยอยู#ตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง
และเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู#ตลอดเวลา ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 ที่ ค ณะกรรมการประจํ า สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได"จัดทําขึ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อให"
หลักสูตรได"ความรู"ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF : HEd.) ของคณะอนุ ก รรมการด" า นมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรได"ดําเนินการโดยพิจารณาและพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่ได"เป[ดสอนอยู#แล"วนั้น ทั้งนี้ได"มีการปรับปรุงแก"ไขหลักสูตรก#อนนําหลักสูตรเสนอ
ต#อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรหวังว#าหลักสูตรนี้จะช#วยพัฒนาบุคลากรของชาติ ให"มีความรู"ความสามารถ
และมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทางวิชารัฐประศาสนศาสตรได"อย#างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข"อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข"อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร"างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู" กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของผู"รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ค คําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คําสั่งแต#งตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ง - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข"าสู#การศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต#างประเทศฯ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ง - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
ภาคผนวก ง - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง - ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562
- ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
- ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ภาคผนวก ช ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุง
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
เป[ดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปkการศึกษา 2564
โดยสภาวิ ช าการเห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต# อ สภาวิ ช าการ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สภามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ รําไพพรรณี ได" อนุ มัติ ในคราวประชุม ครั้ งที่ 9/2563 เมื่ อวั น ที่ 2 เดื อน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
7. ความพร,อมในการเผยแพร=หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ความพร" อมเผยแพร# คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ในปkการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได,หลังสําเร็จการศึกษา
ผู"สําเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สามารถประกอบ
อาชีพต#าง ๆ ได"หลากหลาย ดังต#อไปนี้
8.1 ข"าราชการปกครอง เจ"าพนักงานปกครอง ปลัดอําเภอ ปลัดองคการบริหารส#วนตําบล เจ"าหน"าที่
องคกรปกครองส#วนท"องถิ่นระดับ 3 เจ"าพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผนระดับ 3 เจ"าหน"าที่ปnองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับ 3
8.2 ข"าราชการตํารวจนายตํารวจสัญญาบัตร นายตํารวจชั้นประทวน
8.3 ข"าราชการทหาร นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน
8.4 ข"าราชการกระทรวงต#าง ๆ ที่ใช"วุฒิทางรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
8.5 เจ"าหน"าที่/พนักงานของรัฐ
8.6 นักวิชาการ
8.7 ทํางานในภาคเอกชน เจ"าหน"าที่บริหารงานบุคคล เจ"าหน"าที่บริหารงานทั่วไป
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปEนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู#ในภาคตะวันออกและเป.นจังหวัดที่มีพื้นที่
ติดชายแดนการเป[ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นปลายปk พ.ศ. 2558 ที่มีผลกระทบโดยตรงเนื่องจาก
ประเทศไทยเป.นพื้นที่ที่อยู#ตรงกลางของภูมิภาคมีที่ตั้งเหมาะสมในด"านการเป.นศูนยกลางภูมิภาค ทําให"มีข"อ
ได"เปรียบหลายด"าน โดยเฉพาะการขนส#ง และการคมนาคมขนส#งทั้งทางบกและทางอากาศครอบคลุมและ
รองรับได"อย#างมีประสิทธิภาพทําให"เกิดการไหลเข"าของแรงงานต#างประเทศทั้งเพื่อเป.นทางผ#านและเข"ามา
ทํางานทําให"แรงงานในตลาดแรงงานมี การแข#งขันสู ง การขาดแคลนแรงงานฝk มือการเปลี่ย นแปลงของข" อ
กฎหมายทํ าให" องคกรภาครั ฐ และเอกชนต" องปรั บ เปลี่ ย นโครงสร" า งและระบบการทํ า งานขององคกรให" มี
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ภาคส#วนต#าง ๆ
นอกจากนี้ พ.ศ. 2563 เกิ ด สถานการณโรคระบาด Covid-19 ส# ง ผลต# อ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร"างต#าง ๆ ของสังคมโลก ทั้งด"านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษา มีผลทั้งปริมาณนักศึกษา และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให"หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต"องมีการปรับปรุง
หลักสูตรให"มีความพร"อมต#อการเปลี่ยนแปลงในปtจจุบันให"บัณฑิตมีความรู"ความสามารถในการแข#งขันและ
ปรับตัวในการทํางานรูปแบบ New Normal ได"
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564 จึงผลิตบัณฑิตที่มีความรู"ความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรภาครัฐและ
เอกชน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห# ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ที่ มุ# ง เน" น การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต#างและหลากหลาย เพื่อเป.นศูนยกลางในการพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับนโยบายการกระจายอํานาจสู#ท"องถิ่นเพื่อแปลงสู#การปฏิบัติ
ในระดับต#าง ๆ ที่สอดคล"องกับสภาพภูมิสังคมและกระจายการพัฒนาลงสู#พื้นที่โดยยึดหลักการพัฒนาพื้ นที่
ภารกิจและการมีส#วนร#วมให"จังหวัดเป.นพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป.นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดั บ ชุ มชนสู# ป ระเทศและประเทศสู# ชุ มชนเพิ่ ม การใช" อ งคความรู" เ ทคโนโลยี น วั ต กรรมและความคิ ด
สร"างสรรคให"เป.นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส#วนทั้งระดับพื้นที่ท"องถิ่นและชุมชนใช"
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนอย#างบูรณาการให"การ
ขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด"วยกระบวนการสร"างเครือข#ายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองต#อการแก"ปtญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และแนวคิดปฏิรูประบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลทําให"ภาครัฐต"องการบุคลากรที่
มีความรู"ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจึงผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต#อสังคมที่มีความหลากหลาย
ที่มีความขัดแย"งกันจึงนําไปสู#การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได"
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12. ผลกระทบจาก ข,อ 11.1 และ 11.2 ต=อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจําเป.นต"องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทีมีความรู"ทางด"าน
รัฐประศาสนศาสตรเพื่อสนองความต"องการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู#อีกมากในภาครัฐโดยกําลังคนที่
ผลิตนั้นจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให"เข"ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติพร"อมทั้งต"องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมกํากับในการปฏิบัติงาน
12.2 ความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิ ต บั ณฑิ ตให" มีความรู" ความสามารถคุ ณธรรมและจรรยาบรรณตามสาขาวิ ช าชี พโดยทาง
หลักสูตรได"พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให"เป.นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ส#งเสริมและพัฒนาการสร"างองคความรู"ผ#านกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตรอันจะนําไปสู#
การพัฒนาสังคมและท"องถิ่นได"เป.นอย#างดีซึ่งเน"นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรให"แก#ประชาชนในท"องถิ่นชุมชน
13. ความสัมพันธ (ถ,ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ=มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปGดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไปได"แก#กลุ#มวิชาภาษากลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล
กลุ#มวิชาความอดทน กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
13.2 รายวิชาที่เปGดสอนให,คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
การเมืองการปกครองไทย
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับกองบริการการศึกษาเพื่อบริหารจัดการด"านการจัด
ตารางเรียนและตารางสอบ
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หมวดที่ 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มุ#งผลิตบัณฑิต มุ#งสร"างบัณฑิตที่มีความรู" ความเชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการที่ดี สามารถ
ประยุกตความรู" ในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมีศักยภาพและทักษะในการทํางานด"วย
จิตสํานึกรับผิดชอบต#อสังคม
ความสําคัญ
เป.นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช"สังคม ทั้งด"านการปกครองและการบริหารรัฐกิจและการ
ปกครองท"องถิ่นที่มีคุณภาพและได"รับการยอมรับของสังคม
เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่ อให" ส อดคล" องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี ของสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแก#นักศึกษาในการสอบบรรจุเข"า
รั บ ราชการในหลายหน# วยงาน เช# น ตํ า รวจ องคกรปกครองท" องถิ่ น และการทํ า งานในหน# ว ยงานวิ ช าชี พที่
เกี่ยวข"องทั้งภาครัฐและเอกชนพร"อมรองรับกับการเป[ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให"นักศึกษามีความรู"
และศักยภาพที่มีความพร"อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและทําให"การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามผลการ
เรียนรู"ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให"มีความรู"ทางรัฐประศาสนศาสตร ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให"สอดคล"องกับภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
3. เพื่อรองรับความต"องการในการพัฒนาบุคลากรของหน#วยงานภาครัฐและเอกชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
วิธีการทําตามแผน
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. ปรับปรุงหลักสูตร
1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยเน"นการ 1.1 เอกสารหลักสูตรที่ได"รับการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให"มี
มีส#วนร#วมทุกภาคส#วน
ปรับปรุงแล"ว
มาตรฐานไม#ต่ํากว#าที่เกณฑสกอ.
1.2 มีการติดตามและปรับปรุง 1.2 รายงานการประชุมและ
กําหนด
หลักสูตรอย#างสม่ําเสมอ
ติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตร
2. ให"นักศึกษามีความรู"และทักษะ 2.1 ปรับปรุงโครงสร"างหลักสูตร 2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงปk พ.ศ.
เพื่อปรับตัวได"จากสังคมที่มีความ
2.2 ส#งเสริมการทําผลงาน
2564
หลากหลาย
2.2 มคอ.3 และมคอ.5
2.2 ผลความพึงพอใจของ
หน#วยงานที่มีต#อนักศึกษา
3. แผนพัฒนาบุคลากรด"านการเรียน 3.1 อบรมสัมมนาด"านการเรียน 3.1 ปริมาณผลงานการบริการ
วิชาการแก#องคกรภายนอกต#อ
การสอน
การสอน
3.2 ส#งเสริมการทําผลงานทาง อาจารยของหลักสูตร
3.2 จํานวนอาจารยเข"าสู#ตําแหน#ง
วิชาการ
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร,างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปkการศึกษาแบ#งออกเป.น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม#น"อยกว#า 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร,อน
ไม#มี
1.3 การเทียบเคียงหน=วยกิตในระบบทวิภาค
ไม#มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
ตั้งแต#เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งแต#เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผู,เข,าศึกษา
1. ต"องเป.นผู"สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท#า
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม#น"อยกว#า 2.25
4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว#าด"วยการจัดศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข,า
1. นักศึกษาขาดความรู"ความเข"าใจทางด"านการใช"ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย#างถูกต"อง
2. นักศึกษาขาดการเตรียมความพร"อมต#อการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความแตกต#างจาก
ระดับมัธยมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก,ไขปMญหา/ข,อจํากัดของนักศึกษาในข,อ 2.3
1. สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาจะมี ก ารกํ า หนดให" มี ก ารเรี ย นรายวิ ช าศึ ก ษาพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั้นปkที่ 1
2. มีการส#งเสริมให"อาจารยสามารถให"คําปรึกษากับนักศึกษาได"แม"ไม#ได"เป.นอาจารยที่ปรึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปC
ปCการศึกษา

2564

2565

2566

2567

2568

จํานวนรับเข"า (ปk 1)
นักศึกษาชั้นปkที่ 2
นักศึกษาชั้นปkที่ 3
นักศึกษาชั้นปkที่ 4

37
-

37
37
-

37
37
37
-

37
37
37
37

37
37
37
37

รวม
คาดว#าจะสําเร็จการศึกษา(1)

37
-

74
-

111
-

148
37

148
37

2.6 งบประมาณตามแผน
หน=วย : บาท

หมวดรายจ=าย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
รวม
หมวดรายรับ
1. งบเงินอุดหนุน
รวม

2564
2565
2566
60,000 70,000 90,000
100,000 110,000 120,000
100,000 100,000 60,000
260,000 280,000 270,000

2567
100,000
130,000
70,000
300,000

2568
110,000
140,000
80,000
330,000

2564
29,600

2565
29,600

2566
29,600

2567
29,600

2568
29,600

29,600

29,600

29,600

29,600

29,600

ค#าใช"จ#ายในการผลิตบัณฑิต 24,000 บาท/คน/ปk (คิดจากค#าเทอม 2 เทอม )
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนหรือเป.นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.8 การเทียบโอนหน=วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข,ามหาวิทยาลัย
เป.นไปตามระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีว#าด"วยเรื่อง
การเทียบโอนหน#วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข"ามหาวิทยาลัยดังนี้ (ภาคผนวก ง)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เข" า สู# ก ารศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
รําไพพรรณี พ.ศ. 2560
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
ในกรณี ก ารไปศึ ก ษาหรื อ การฝc ก ประสบการณวิ ช าชี พ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ต#างประเทศฯ พ.ศ. 2561
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Moral Education for Self Development
0163003
0163004
0163005

ภูมิคุ"มกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
ชีวิตและความตาย
Life and Death

1.2 กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
English for Communication in the 21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Chinese for Communication in the 21st Century
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Khmer for Communication in the 21st Century
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
Thai and ASEAN Society and Culture
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age
0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
Computer, Poll and Presentation
1.3 กลุ=มวิชาความอดทน
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท"องถิ่น
Volunteer with local development
0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy
0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค
Creative Community Learning
0363005 พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
0363006 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
Basic Smart Technology and Development

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6

หน=วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

หน=วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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0363007

แนวพระราชดําริด"านพืชพรรณและการเกษตร
3(2-2-5)
Royal Initiation in Plant and Agriculture
.
1.4 กลุ=มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
6
หน=วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
3(3-0-6)
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
3(3-0-6)
Digital Business and SMEs
0463005 การเงินและความมั่นคง
3(3-0-6)
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and health management
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Arts for Daily Life in the 21 Century
0463009 สุนทรียะการเกษตร
3(2-2-5)
Aesthetic Agriculture
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
1.5 ให,เลือกกลุ=มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก
3 หน=วยกิต
ให"เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม#ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล"ว
และต"องไม#เป.นรายวิชาที่กําหนดให"เรียนโดยไม#นับหน#วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน=วยกิต
2.1 กลุ=มวิชาแกน
54 หน=วยกิต
2.1.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
2061101 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
2061102 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น
3(3-0-6)
Introduction to Political Philosophy
2061104 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับความสัมพันธระหว#างประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
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2061105

การปกครองและการบริหารท"องถิ่น
Local Governance and Administration

3(3-0-6)

2062101

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น
Introduction to Political Economy
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถิ่น
Concept on Democracy and Participation in Local
Governance
การบริหารการพัฒนา
Development Administration
จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
Ethics and Social Justice
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต"น
Introduction to Public Administration Research
Methodology
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
Public AdministrationTheory
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Statistics for Social Science Research
การเมืองกับการบริหาร
Politics and Administration
2.1.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
องคการและการจัดการภาครัฐ
Organization and Public Management
2.1.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
Introduction to Public Policy
การวางแผนและการบริหารโครงการ
Planning and Project Management
2.1.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
Public Human Resource Administration
2.1.5 องคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
การบริหารการคลังและงบประมาณ
Financial and Budgeting Administration

3(3-0-6)

2062102
2063101
2063102
2063103
2063104
2064101
2064102
2062103
2062104
2062105
2062106

2063105

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)
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2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน
ไม=น,อยกว=า
39 หน=วยกิต
2.2.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
2062202 การบริหารท"องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
2063201 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#
3(3-0-6)
New Public Management
2063202 ทฤษฏีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
2063203 การเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics
2063204 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดน
3(3-0-6)
Security Resource Management of Border Community
2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
Culture and Development in Thailand
2064201 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration
2064202 จริยธรรมนักบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for Administrator
2064203 การศึกษาเอกเทศ
3(3-0-6)
Independent Studies
2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
English for Public Administration
2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Seminar Politics and Government
2.2.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Technique and Public Administration
2063206 จัดการความขัดแย"งในองคการ
3(3-0-6)
Conflict Management in Organizations
2063207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
2063208 การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
Inventory Management
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2064205
2064206
2063209
2063210
2063211
2063212
2063213

2062204
2062205
2063214
2063215
2063216
2063217
2063218
2063219

2063220

ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส#วนร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถิ่น
Strategies for Political Organization and Participation
การวิเคราะหและการจัดการความขัดแย"งในท"องถิ่น
Conflict Management Analysis in Locality
2.2.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
วิเคราะหนโยบาย
Policy Analysis
ประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
การเมืองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
Politics and Policy Implementation
ชุมชนและท"องถิ่นศึกษาของอาเซียน
Community and Local Studies of ASEAN
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก
Development Strategy and Environmental Management in
the Eastern Region
2.2.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมองคการภาครัฐ
Organization Behavior
การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน
Wage and Salary Management in Public Sector
แรงงานสัมพันธ
Labor Relation
ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ
Leadership in Public Sectors
การพัฒนาองคการภาครัฐ
Development of Public Organizations
การสร"างทีมงาน
Team Building
การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrialization and Labor
การพัฒนาบุคคลและการอบรม
Personal Development and Training
2.2.5 กลุ=มองคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
เศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น
Economy of Local Community

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)
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)
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2063221

การบริหารการคลังท"องถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial Administration
2063222 ความรู"เบื้องต"นทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Economics
2.2.6 กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
2061301 กฎหมายแพ#งและพาณิชย
3(3-0-6)
Civil Law
2061302 กฎหมายอาญา1 :บทบัญญัติทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Laws : General Principles
2062301 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Laws: Offense
2062302 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
2063301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 1
2063302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 2
2064301 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public
Administration
2064002 การฝcกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
5(450)
Field Experience in Public Administration
2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
2(0-4-2)
The Pre-Cooperative Education Course of Public
Administration
2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
6(640)
The Cooperative Education Course of Public Administration
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน=วยกิต
ให"เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยไม#ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล"วและต"องไม#เป.นรายวิชาที่เคยกําหนดให"เรียนโดยไม#นับหน#วยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขประจําวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
016xxxx
หมายถึง
026xxxx
หมายถึง
036xxxx
หมายถึง
046xxxx
หมายถึง

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ#มวิชาความอดทน
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ

หมวดวิชาเฉพาะ
เลขลําดับที่ 1-3 (202) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด"านภาษาอังกฤษ
เลขลําดับที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปk
เลขลําดับที่ 5
หมายถึง ลักษณะกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชา ดังต#อไปนี้
1 หมายถึง กลุ#มวิชาทักษะทางภาษา
2 หมายถึง กลุ#มวิชาการแปล
3 หมายถึง กลุ#มวิชาภาษาศาสตร
4 หมายถึง กลุ#มวิชาวรรณคดี
5 หมายถึง กลุ#มวิชาวัฒนธรรม
6 หมายถึง กลุ#มวิชาเฉพาะกิจ
7 หมายถึง กลุ#มวิชาอบรม สัมมนา
8 หมายถึง กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ
เลขลําดับที่ 6-7
หมายถึง ลําดับวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาแกน (54)

ชั้นปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน=วยกิต

xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

2061101 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
2061102 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น

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

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปCที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
0163001 ศาสตรพระราชาสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน
xxxx-xxxxxx

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxx-xxxxxx
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
2061104 ความรู" เ บื้ องต" น เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธระหว# า ง
กลุ#มวิชาแกน (54)
ประเทศ
2062103 องคการและการจัดการภาครัฐ
2061105 การปกครองและการบริหารท"องถิ่น
หมวดวิชาเฉพาะ
xxxx-xxxxxx
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

หน=วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
xxxx-xxxxxx

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxx-xxxxxx
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
2062101 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น
กลุ#มวิชาแกน (54)
2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
หมวดวิชาเฉพาะ
xxxx-xxxxxx
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
xxxx-xxxxxx
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

หน=วยกิต
3(x-x-x)

3(x-x-x)

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

21

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 19

มคอ.2 มรรพ.

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาแกน (54)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)

ชั้นปCที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน=วยกิต

xxxx-xxxxxx

3(x-x-x)

xxxx-xxxxxx

3(x-x-x)

2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับ
ท"องถิ่น
2062104 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx

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

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปCที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
2063101 การบริหารการพัฒนา
กลุ#มวิชาแกน (54)
2063102 จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ
หมวดวิชาเฉพาะ
xxxx-xxxxxx
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

หน=วยกิต

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

18
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาแกน (54)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ชั้นปCที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน=วยกิต

2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต"น
2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx
xxxx-xxxxxx

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

xxxx-xxxxxx
รวม

3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาแกน (54)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ชั้นปCที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

2064101 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
2064102 การเมืองกับการบริหาร
xxxx-xxxxxx
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร
หรือ
2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
xxxx-xxxxxx
รวม

หน=วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
2(90)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปCที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาความอดทน (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาแกน (54)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39)
หมวดวิชาเฉพาะ
2064002 การฝcกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพ หรือ
หรือ สหกิจศึกษา (7)
2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)
รวม

หน=วยกิต

5(450)
6(640)
5/6
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มคอ.2 มรรพ.

3.2.2 อาจารยประจํา

นางสาวทิพวรรณ
พละสุขสมบัติ

3

นางสาวนภา
จันทรตรี

4

ว#าที่เรือโทเอกชัย
กิจเกษาเจริญ

5

นางสาวเรืองอุไร
วรรณโก

6

นางสาวราตรี
พิงกุศล

2564

2

2563

นางชลพรรณ
ออสปอนพันธ

ตําแหน=ง
วิชาการ

2562

1

คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2561

ชื่อ - สกุล

2560

ลําดับ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

- รป.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541
- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัตนบริหารศาสตร, 2545
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
- รป.บ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
- วท.บ. (พืชศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ, 2536
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
- รป.บ. (การบริหารงานทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
- บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2537

ผศ.
(รัฐ
ประศาส
นศาสตร)
อาจารย

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ผศ.
(รัฐ
ประศาส
นศาสตร)

6

6

6

6

6

ผศ.
(รัฐ
ประศาส
นศาสตร)

6

6

6

6

6

ผศ.
(รัฐ
ประศาส
นศาสตร)

6

6

6

6

6

อาจารย

6

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

1

นายสุรสิทธิ์
ถือสัตย

2

นางสาวปราณี
พรหมแก"ว

อาจารย

อาจารย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝRกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่อให"เป.นวิชาที่นักศึกษาได"บูรณาการความรู"ที่ได"ศึกษามาทั้งหมดประยุกตใช"กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการจะเป.นการเพิ่มพูนประสบการณตรงทํางานเป.นทีมเป.นการเตรียมความพร"อมและปรับตัวให"
สามารถทํางานได"จริงเมื่อสํา เร็จการศึ กษาภายใต" การดู แลของพนั กงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและ
อาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจากหน#วยงานภาครัฐ
4.1.2 บูรณาการความรู"ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก"ปtญหาทางรัฐประศาสนศาสตรโดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีเป.นหลักการได"
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานร#วมกับผู"อื่นได"ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข"าใจวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนสามารถปรับตัวให"เข"ากับ
หน#วยงานได"
4.1.5 มีความกล"าในการแสดงออกและมีความคิดสร"างสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชนต#อ
หน#วยงานและส#วนรวมได"
4.2 ช=วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปkการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จํานวน 450 ชั่วโมง (ต#อภาคการศึกษา)
5. ข,อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ,ามี)
ไม#มี
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2564

- พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2551
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523
- รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
- น.ม. (นิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545
- วท.บ. (สัตวศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539

2563

ตําแหน=ง
วิชาการ

2562

คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

2561

ชื่อ - สกุล

2560

ลําดับ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู, กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม
3. มีการศึกษาค"นคว"าและ
เรียนรู"ด"วยตนเอง
4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส# ง งานที่ ไ ด" รั บ มอบหมายตรงต# อ เวลาและส# ง เสริ ม ความ
รับผิดชอบต#อตนเองและสังคม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธและการวางตัวใน
สังคมให"เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมายงานให"นักศึกษาได"สืบค"น รวบรวมข"อมูล และสรุปผล
การศึ กษาเพื่ อนํ า เสนอในชั้ น เรี ยนหรือเป. น รูป เล#มรายงานส#ง
ผู"สอน
มอบหมายงานให"นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผลการ
ดําเนินงานและแก"ไขปรับปรุง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต=ละด,านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด,านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอย#างสม่ําเสมอ
2) มีวินัย ตรงต#อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต#อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล"อม
4) รับฟtงความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู"อื่นเคารพสิทธิมนุษยชน
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข"องกับความซื่อสัตยสุจริต
2) ให"ความสําคัญของการมีวินัย การตรงต#อเวลา การส#งงานตามกําหนดและความซื่อสัตย
ในการทํากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
3) ส#งเสริมให"ผู"เรียนจัดกิจกรรมหรือเข"าร#วมกิจกรรมทั้งในและนอกห"องเรียน
4) เน"นเรื่องการแต#งกายและการปฏิบัติตนให"เหมาะสม ถูกต"องตามระเบียบข"อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมการแต#งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน
2) ให"คะแนนการเข"าชั้นเรียน การส#งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข"อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
3) ประเมิ น จากผลงาน ผลการปฏิ บั ติกิจ กรรมโดยพิ จ ารณาเฉพาะด"า นที่แสดงออกถึง
คุณธรรมจริยธรรม
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2.2 ด,านความรู,
2.2.1 ผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) มีความรู"ความเข"าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต#าง ๆ ตามสาระวิชา
2) สามารถวิเคราะหและจําแนกข"อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา
3) สามารถเรียนรู"เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต#าง ๆ
4) สามารถแสวงหาความรู"จากแหล#งต#าง ๆ ได"ด"วยตนเอง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู,
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู" ที่ เ น" น ผู" เ รี ย นเป. น สํ า คั ญโดยบู ร ณาการศาสตรสาขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข"องอย#างเหมาะสม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน"นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให"
ผู"เรียนเกิดองคความรู"และทักษะต#าง ๆ
3) มอบหมายงานกลุ#มให"สืบค"นข"อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนําเสนอในชั้นเรียน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน"นการประเมินตามสภาพจริง และใช"วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เช#น การทดสอบโดยใช"แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน รายงาน
หรือโครงงาน
2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานและการปฏิบัติตน
2.3 ด,านทักษะทางปMญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) สามารถใช"ความรู" ความเข"าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต#าง ๆ ใน
การแก"ไขปtญหาและในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2) สามารถวิเคราะหสถานการณต#าง ๆ โดยใช"แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต#าง ๆ ตามสาระวิชา
3) สามารถสังเคราะหสิ่งที่ดีมีประโยชนนํามาใช"เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น" น การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห สั งเคราะห
ตัดสินใจคิดอย#างมีวิจารณญาณ
2) มอบหมายงานให"ผู"เรียนศึกษาค"นคว"าจากแหล#งเรียนรู"ต#าง ๆ
3) ฝcกให"วิเคราะหสภาวการณปtจจุบันให"เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน
2.4 ด,านความสัมพันธระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านความสัมพันธระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถปรับตัวทํางานร#วมกับผู"อื่นทั้งในฐานะผู"นําและผู"ตามได"
2) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนร#วมงานในองคกรและบุคคลทั่วไปได"
3) มีความรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู"และพัฒนาตนเอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 29

มคอ.2 มรรพ.

2.4.2 กลยุ ทธการสอนที่ ใ ช, พั ฒนาการเรี ยนรู, ด, า นความสั มพั น ธระหว= า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน"นกระบวนการกลุ#ม การทํางานแบบร#วมมือ หรือ
Brainstorming
2) ส#งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให"ศึกษาค"นคว"า
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านความสัมพันธระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ#ม
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถรวบรวมและวิเคราะหข"อมูลโดยใช"ความรู"ทางคณิตศาสตร
2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถใช"ภาษาต#างประเทศในการสื่อสารได"
4) สามารถใช"เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค"นและติดต#อสื่อสารได"
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให"ผู"เรียนได"วิเคราะหสถานการณสําคัญในชีวิตประจําวัน
ที่เกี่ยวข"องกับการเรียนการสอน
2) มอบหมายงานให"ผู"เรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป.นรูปเล#มรายงานโดย
ใช"หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อให"ผู"อื่นเข"าใจ เน"นการศึกษาข"อมูลจากแหล#งการเรียนรู"ที่หลากหลายและมีการ
อ"างอิงแหล#งที่มาของข"อมูลให"ชัดเจน
3) ฝcกทักษะด"านการสื่อสาร
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินจากผลงาน รูปเล#มรายงาน
3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด"านการสื่อสาร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู=รายวิชา หมวดวิชาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน=วยกิต
บังคับเรียน
0163001 ศาสตรพระราชาสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน
H.M. King Bhumibol Adulyadej's
Philosophy for Sustainable
Development
และเลือกอีก 6 หน=วยกิต จากรายวิชาต=อไปนี้
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
Moral Education for Self
Development
0163003 ภูมิคุ"มกันการทุจริต
Anti Corruption Immunity
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
0163005 ชีวิตและความตาย
Life and Death

2. ความรู,

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4



























3. ทักษะทาง
ปMญญา
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
2) กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล เรียน 6 หน=วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่
21
Thai for Communication in the
21st Century
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 21
English for Communication in the
21st Century
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Chinese for Communication in the
21st Century
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่
21
Khmer for Communication in the
21st Century

2. ความรู,

3. ทักษะทาง
ปMญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4








































































หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 32

มคอ.2 มรรพ.

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
Thai and ASEAN Society and
Culture
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age
0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
Computer, Poll and Presentation
3) กลุ=มวิชาความอดทน เรียน 6 หน=วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท"องถิ่น
Volunteer with local
development
0363002 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
Citizenship of Thai Democracy

2. ความรู,

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4










































3. ทักษะทาง
ปMญญา
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค
Creative Community Learning
0363005 พลเมืองสีเขียว
Green Citizen
0363006 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา
Basic Smart Technology and
Development
0363007 แนวพระราชดําริด"านพืชพรรณและ
การเกษตร
Royal Initiation in Plant and
Agriculture
4) กลุ=มวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 6 หน=วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
Smart Thinking
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life

2. ความรู,

3. ทักษะทาง
ปMญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม
Leadership and Teamwork
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
Digital Business and SMEs
0463005 การเงินและความมั่นคง
Finance and Wealth
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
Life and health management
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่
21
Arts for Daily Life in the 21st
Century
0463009 สุนทรียะการเกษตร
Aesthetic Agriculture
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหว=างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

















3. ทักษะทาง
ปMญญา







































2. ความรู,



































































































หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 35

มคอ.2 มรรพ.

4. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต=ละด,านของหมวดวิชาเฉพาะ
4.1 คุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย#างมีคุณธรรม จริยธรรม และด"วยความรับผิดชอบ ทั้งใน
ส#วนตนและส#วนร#วม
2) สามารถปรั บ วิ ถี ชี วิ ต ในความขั ด แย" ง ทางค# า นิ ย มและจั ด การปt ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยใช"ดุลยพินิจทางค#านิยมพื้นฐานและความรู"สึกของผู"อื่น
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อเป.นการปลูกฝtงคุณธรรมจริยธรรม
2) อาจารยผู"สอนต"องเป.นแบบอย#างที่ดีในด"านคุณธรรมจริยธรรม
3) มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแก#สังคม
4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารยและกลุ#มเพื่อนจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกปกติของ
นักศึกษา
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน"าที่ที่ได"รับมอบหมาย
3) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข"าชั้นเรียนการส#งงานและการเข"าร#วม
กิจกรรมตามกําหนด
4.2 ความรู,
4.2.1 ผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) เข"าใจความรู"และหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รู"และเข"าใจถึงความก"าวหน"าของความรู"ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข"อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนักรู"ถึงงานวิจัยในปtจจุบันที่เกี่ยวข"องกับการแก"ปtญหาและการต#อยอดองคความรู"
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู,
1) ใช"วิธีการสอนที่หลากหลายได"แก#การสอบข"อเขียน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ
การเขียนรายงานและการนําเสนอด"วยวาจา
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด"วยวิธีต#างๆอาทิการประเมินจากผลงานระหว#าง
ภาคการประเมินจากการสอบข"อเขียนการประเมินจากการฝcกปฏิบัติ
2) ประเมินความรู"ของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู"ใช"บัณฑิต
4.3 ทักษะทางปMญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) สามารถหาข"อเท็จจริงและทําความเข"าใจปรากฏการณที่เกี่ยวข"องกับรัฐประศาสนศาสตร จากแหล#งข"อมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือปtญหาที่ซับซ"อน โดยใช"ความรู"แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก"ไขได"อย#างสร"างสรรค
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4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) สามารถค"นหาข"อเท็จจริงและทําความเข"าใจปรากฏการณที่เกี่ยวข"องกับรัฐประศาสนศาสตร จากแหล#งข"อมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึ กษาและวิ เ คราะหสถานการณหรื อสภาพปt ญ หาที่ ซับ ซ" อน โดยใช" ความรู"
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก"ไขได"อย#างสร"างสรรค
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา
1) ใช"การสอบข"อเขี ยน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงานและการ
นําเสนอด"วยวาจา การสังเกตจากการให"ผู"เรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานที่ต"องกระตุ"นให"เกิดการ
ประมวลความรู"ของผู"เรียน
4.4 ทักษะความสัมพันธระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว=างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู"นําและสมาชิกที่ดีของ
กลุ#ม
2) สามารถปรับตัวได"ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟtงความเห็นที่แตกต#างและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข"องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได"อย#างสร"างสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแก"ไขปtญหาได"อย#างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ#ม
4.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว=างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ให" ผู" เ รี ย นมี บทบาทของการเป.น ผู"นํ า และสมาชิกกลุ# มในสถานการณการเรี ยนรู"ตาม
วั ต ถุ ป ระสงคและประเมิ น จากการแสดงออกของความตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู" ต าม
ประสบการณการเรียนรู"และความสนใจในการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง
4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรู,ด,านทั กษะความสัมพันธระหว=า งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช" สั ง เกตพฤติ ก รรม การประเมิ น การประเมิ น โดยเพื่ อ นร# ว มชั้ น เรี ย นหรื อ กลุ# ม
ประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
4.5 ทักษะในการวิเคราะหการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะในการวิเคราะหการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป.นเครื่องมือในการค"นคว"าหาความรู"และ
การนําเสนอข"อมูลทางรัฐประศาสนศาสตรรูปแบบที่หลากหลายได"อย#างเหมาะสมกับกลุ#มบุคคลต#างๆ
2) สามารถใช"เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได"อย#างถูกต"องเหมาะสมกับประเด็นปtญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรได"อย#างมีประสิทธิภาพ
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4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะในการวิเคราะหการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให"ผู"เรียนได"ฝcกทักษะในการใช"สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารในการบริหารงานในองคกรและสอนให"ผู"เรียนได"ฝcกทักษะในการใช"ภาษาไทยได"อย#างถูกต"องทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียนและภาษาอังกฤษในระดับใช"งานได"อย#างเหมาะสม
4.5.3 กลยุ ท ธการประเมิ น ผลการเรี ย นรู, ด, า นทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะหการสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช"การสอบข"อเขียน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให"ผู"เรียน
แสดงความคิดเห็น ใช"ประเมินผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ
5. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู, จ ากหลั ก สู ต รสู= ร ายวิ ช า
หมวดวิชาเฉพาะด,าน
แสดงให"เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู"ในแต#ละรายวิชาในหลักสูตรว#ามีส#วนในการเสริมสร"างกระบวนการ
เรียนรู"และสอดคล"องต#อมาตรฐานผลการเรียนรู"ด"านใดบ"าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู"จากหลักสูตรสู#รายวิชาในรูปของตารางต#อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต=อผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู=รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด,าน
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

กลุ=มวิชาแกน
54 หน=วยกิต
2061101 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
Introduction to Political Science
2061102 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น
Introduction to Political Philosophy
2061104 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับความสัมพันธระหว#างประเทศ
Introduction to International Relations
2061105 การปกครองและการบริหารท"องถิ่น
Local Governance and Administration
2062101 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น
Introduction to Political Economy
2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถิ่น
Concept on Democracy and Participation in
Local Governance

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหการ
ระหว=างบุคคลและ
สื่อสารและเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก

1

2063102
2063103
2063104
2064101
2064102
2062103
2062104

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2063101



การบริหารการพัฒนา
Development Administration
จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
Ethics and Social Justice
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต"น
Introduction to Public Administration Research
Methodology
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
Public Administration
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Statistics for Social Science Research
การเมืองกับการบริหาร
Politics and Administration
องคการและการจัดการภาครัฐ
Organization and Public Management
ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
Introduction to Public Policy

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหการ
ระหว=างบุคคลและ
สื่อสารและเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

2062106
2063105

การวางแผนและการบริหารโครงการ
Planning and Project Management
การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
Public Human Resource Administration
การบริหารการคลังและงบประมาณ
Financial and Budgeting Administration

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

2062105



2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ 5.ทักษะการวิเคราะหการ
ระหว=างบุคคลและ
สื่อสารและเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน ไม=น,อยกว=า 39 หน=วยกิต
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
Comparative Public Administration
2062202 การบริหารท"องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and Administration
2063201 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#
New Public Management
2063202 ทฤษฏีการเมือง
Political Theory
2063203 การเมืองไทย
Thai Politics
2063204 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดน
Security Resource Management of Border
Community
2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
Culture and Development in Thailand
2064201 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
Seminar in Public Administration

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2


4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

2064203
2064204
2064207
2062203
2063206
2063207

จริยธรรมนักบริหาร
Ethics for Administrator
การศึกษาเอกเทศ
Independent Stusies
ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
English for Public Administration
สัมมนาการเมืองการปกครอง
Seminar Politics and Government
เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
Technique and Public Administration
จัดการความขัดแย"งในองคการ
Conflict Management in Organizations
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management Information System

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

2064202



2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3


5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก

1

2064205

2064206
2063209
2063210
2063211
2063212

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2063208



การบริหารงานพัสดุ
Inventory Management
ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส#วนร#วมทางการเมือง
ของประชาคมท"องถิ่น
Strategies for Political Organization and
Participation
การวิเคราะหและการจัดการความขัดแย"งในท"องถิ่น
Conflict Management Analysis in Locality
วิเคราะหนโยบาย
Policy Analysis
ประเมินผลโครงการ
Project Evolution
การเมืองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
Politics and Policy Implementation
ชุมชนและท"องถิ่นศึกษาของอาเซียน
Community and Local Studies of ASEAN

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก

1

2062204
2062205
2063214
2063215
2063216
2063217
2063218

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2063213



ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล"อมในภาค
ตะวันออก
Development Strategy and Environmental
Management in the Eastern Region
พฤติกรรมองคการภาครัฐ
Organization Behavior
การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน
Wage and Salary Management in Public Sector
แรงงานสัมพันธ
Labor Relation
ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ
Leadership in Public Sectors
การพัฒนาองคการภาครัฐ
Development of Public Organizations
การสร"างทีมงาน
Team Building
การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrialization and Labor

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3


5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

2063220
2063221
2063222
2061301
2061302
2062301
2062302
2063301

การพัฒนาบุคคลและการอบรม
Personal Development and Training
เศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น
Economy of Local Community
การบริหารการคลังท"องถิ่น
Local Financial Administration
ความรู"เบื้องต"นทางเศรษฐศาสตร
Introduction to Economics
กฎหมายแพ#งและพาณิชย
Civil Law
กฎหมายอาญา1 :บทบัญญัติทั่วไป
Criminal Laws : General Principles
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
Criminal Laws: Offense
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Criminal Procedure Code 1

ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

2063219



2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2



4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา



ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
Criminal Procedure Code 2
2064301 กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
กลุ=มวิชาฝRกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Preparation for Professional Experience in
Public Administration
2064002 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
2064003 การฝcกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
Field Experience in Public Administration
2064004 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

2

2.ความรู,
1

2

3.ทักษะทาง
ปMญญา
3

1

2

2063302

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5.ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู,เมื่อสิ้นปCการศึกษา
ปCที่
1
2
3
4

รายละเอียด
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข"ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได"
นักศึกษาสามารถปรับตัว มีความรู"ในวิชาพื้นฐานของวิชาการศึกษาทั่วไป และมีความพร"อม
เข"าสู#วิชาแกนของหลักสูตร
นักศึกษามีองคความรู"ในวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นักศึกษามีความพร"อมในการก"าวสู#การเป.นบัณฑิตเพื่ออกสู#ตลาดแรงงาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการให,ระดับคะแนน
ใช"ระบบการให"คะแนนแบบมีค#าระดับขั้น และแบบไม#มีค#าระดับขั้น ดังนี้
1.1 ระดับค#าคะแนน แบ#งเป.น 8 ระดับ
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการศึกษา
ค=าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช" (Fairly Good)
2.5
C
พอใช" (Fair)
2.0
+
D
อ#อน (Poor)
1.5
D
อ#อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอื่นแทนได" แต#ให"นับหน#วยกิตที่สอบ
ตกและนํามาคิดค#าระดับคะแนนเฉลี่ยด"วย ส#วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝcกประสบการณวิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา ถ"าได"ระดับคะแนนต่ํากว#า “C” ถือว#า สอบตก ต"องลงทะเบียนเรียนใหม# ถ"าได"รับการ
ประเมินต่ํากว#า “C” เป.นครั้งที่สองถือว#าหมดสภาพการเป.นนักศึกษา
1.2 ระบบไม#มีค#าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการศึกษา
ผ#านดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ผ#าน (Pass)
ไม#ผ#าน (Not Pass)

ระบบในข"อ 1.2 นี้ใช"สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให"เรียนเพิ่มตามข"อกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให"เรียนเพิ่ม แต#การลงทะเบียนเรียนต"องเป.นไปตามลําดับวิชาที่แต#ละ
หลักสูตรกําหนด
รายวิชาที่เป.นวิชาบังคับที่ได"ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต"องลงทะเบียนเรียนใหม#จนกว#าจะ
สอบได"
1.3 สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใช"สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร#วมฟtง โดยไม#นับหน#วยกิต
W (Withdraw) ใช"สําหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก#อนกําหนดสอบปลายภาค
ไม#น"อยกว#า 2 สัปดาหหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให"
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล"ว
I (Incomplete) ใช"สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม#สมบูรณในรายวิชาดังต#อไปนี้
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป.นส#วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม#สมบูรณ
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะปŽวย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได"รับอนุมัติจากคณบดี
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นักศึกษาที่ได" “I” ในรายวิชาใด ให"อาจารยผู"สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน หากพ"นกําหนดดังกล#าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป.น “F”
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด"วยคณะกรรมการประจําหลักสูตรและผู"ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการทวน
สอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการให"คะแนนกับข"อสอบ รายงาน โครงการและอื่น ๆ ที่ผู"เรียนได"รับ
มอบหมาย
2.4 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการทวน
สอบกําหนด
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ต"องลงทะเบียนเรียนหน#วยกิตครบตามโครงสร"างหลักสูตรที่กําหนดไว"ในเล#มของสาขาวิชานี้
3.2 ต"องไม#มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3.3 เป.นไปตามข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
หมวด 8 การสําเร็จหลักสูตรและการเสนอให"ได"รับปริญญา
ข"อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท"ายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึ กษา นักศึกษาจะต"องยื่นคําร" องขอ
สําเร็จการศึกษาที่กองบริการการศึกษา
ข"อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สําเร็จการศึกษาต"องมีคุณสมบัติครบถ"วน ดังนี้
50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
50.2 สอบได"รายวิชาต#าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร
50.3 ได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม#ต่ํากว#า 2.00
50.4 ผ#านการประเมินการร#วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
50.5 ผ#านการทดสอบการประเมินความรู"และทักษะพื้นฐานที่จําเป.นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
50.6 มีเวลาเรียน สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#ต่ํากว#า 4 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปk ไม#ต่ํากว#า 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปk ไม#ต่ํากว#า 8
ภาคการศึกษาปกติ
50.7 มี ส ถานภาพนั ก ศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต# อ เนื่ อ ง) ไม# เ กิ น 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปk ไม#เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5
ปk ไม#เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาให"เป.นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
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ข"อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาต"องมีคุณสมบัติครบถ"วนทุกข"อ ดังนี้
51.1 มีคุณสมบัติตามข"อ 50.1 50.2 และ 50.3
51.2 มีเวลาเรียน สําหรับปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#ต่ํากว#า 6 ภาคการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปk ไม#ต่ํากว#า 9 ภาคการศึกษา
51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#เกิน 4 ปk สําหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปk ไม#เกิน 8 ปk
ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาให"เป.นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
ข"อ 52 นักศึกษาที่เรียนได"จํานวนหน#วยกิตครบตามเกณฑที่กําหนดไว"ในหลักสูตร ได"คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม#ต่ํากว#า 1.80 แต#ไม#ถึง 2.00 ให"เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให"ถึง
2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต"องอยู#ในระยะเวลาที่กําหนดตามข"อ 50.7 และ 51.3
ข"อ 53 นักศึกษาที่สําเร็จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่จะได"รับการเสนอให" ได"รับเกียรติ นิ ย ม
จะต"องเป.นผู"มีคุณสมบัติครบถ"วนตามเกณฑ ดังนี้
53.1 ผู" ที่ จ ะได" รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1 ต" อ งสอบได" ค# า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากระดั บ
อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท#าจากสถาบันเดิม ไม#น"อย
กว#า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ไม#น"อยกว#า 3.60
ผู"ที่จะได"รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต"องสอบได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท#าจากสถาบันเดิม ไม#น"อยกว#า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไม#น"อยกว#า
3.25
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได"รับการเสนอให"ได"รับเกียรตินิยมจะต"องมีคุณสมบัติตามข"อ 53.2
และ 53.3 ด"วย
53.2 สอบได"ในรายวิชาใด ๆ ไม#ต่ํากว#า c ตามระบบค#าระดับคะแนน หรือไม#ได" NP ตาม
ระบบไม#มีค#าระดับคะแนน
53.3 นั กศึ กษาภาคปกติ มี เ วลาศึ กษาไม# เ กิ น 4 ภาคการศึ กษาปกติ สํ า หรั บ หลั กสู ต ร
ปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 4 ปk และมีเวลาศึกษาไม#เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 5 ปk
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม#เกิน 8 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ต#อเนื่อง) และไม#เกิน 14 ภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปk
3.4 เป.นไปตาม ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏรํ าไพพรรณี เรื่อง เกณฑมาตรฐานการตั ดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณีต#าง ๆ พ.ศ. 2550
ข" อ 6. นั กศึ กษาที่ ถู กตั ดคะแนนความประพฤติ ตามประกาศนี้ มี สิ ทธิ อุ ทธรณได" ตามข" อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทํากิจกรรมบํ าเพ็ ญ
ประโยชนเพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได" โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความ
ประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผู"มีสิทธิ์ยื่นคําร"องขอจบการศึกษาต"องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม=
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม#ให"รู"จักมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาให"เข"าใจวัตถุประสงคและ
เปnาหมายของหลักสูตรและจัดให"มีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อให"คําแนะนําเรื่องต#าง ๆ
1.2 ชี้แจงอาจารยใหม#ให"เข"าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะต"องดําเนินการและภาระในส#วนที่อาจารยทุกคนต"องปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษให"เข"าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พร"อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข"องให"กับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรู,และทักษะให,แก=คณาจารย
2.1 การพัฒนาความรู,และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มความรู"และทักษะด"านการจัดการเรียนการสอน
ให"กับอาจารยใหม# และอาจารยประจําอย#างต#อเนื่อง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด,านอื่น ๆ
1) สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสร"างองคความรู"ใหม#และพัฒนาการเรียนการสอน
2) จัดให"อาจารยในหลักสูตรให"มีส#วนร#วมในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร
3) สนับสนุนให"คณาจารยเข"าร#วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ
4) สนับสนุนให"อาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให"มีตําแหน#งทางวิชาการสูงขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
สําหรับการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยประจําหลักสูตรเป.นผู"รับผิดชอบโดยทําหน"าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร#วมกับผู"บริหารและอาจารยผู"สอนของหลักสูตร รวมทั้งติดตาม รวบรวมข"อมูล สําหรับใช"
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปkอย#างต#อเนื่อง
2. บัณฑิต
หลักสูตรโดยความร#วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความต"องการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู"ใช"บัณฑิต เพื่อนําข"อมูลมาใช"ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข"อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประมาณความต"องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช"ในการวางแผนการรับนักศึกษารวมถึงการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การให,คําปรึกษาด,านวิชาการและอื่น ๆแก=นักศึกษา
มีการแต#งตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแก#นักศึกษา โดยนักศึกษาที่ประสบปtญหาทางด"านการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยอาจารยที่ปรึกษาจะต"องกําหนดชั่วโมงว#างในการให"
นักศึกษาเข"าพบเพื่อปรึกษา
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3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร"องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู"สอนในแต#ละรายวิชาทั้งนี้ให"เป.นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม=
มีการคัดเลือกอาจารยใหม#เป.นไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส=วนร=วมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผู"รับผิดชอบหลักสูตรและผู"สอนร#วมประชุมเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให"ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บรวบรวมข"อมูลเพื่อเตรียมพร"อมใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะทําให"บรรลุเปnาหมายของหลักสูตร
4.3 การแต=งตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือว#ามีความสําคัญมากเพราะจะเป.นผู"ถ#ายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาให"กับนักศึกษาดังนั้นจึงกําหนดว#าในบางรายวิชาอาจต"องมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย และอาจารยพิเศษนั้นไม#ว#าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต"องเป.นผู"มีประสบการณตรง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําปk ทั้งงบประมาณแผ#นดินและเงินรายได"เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอย#างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และสร"างสภาพแวดล"อมให"เหมาะสมกับการเรียนรู"ด"วยตนเองของนักศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู=เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร" อ มด" า นหนั ง สื อ ตํ า ราและการสื บ ค" น ผ# า นฐานข" อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด"านรัฐประศาสนศาสตรและด"านอื่น ๆ รวมถึงฐานข"อมูลที่จะให"สืบค"นและในระดับ
หลักสูตรก็มีหนังสือตําราเฉพาะทางที่ใช"สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย#างพอเพียง
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรได"ดําเนินการประสานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข"อง
เพื่อให"บริการแก#อาจารยและนักศึกษาได"ค"นคว"าและใช"ประกอบการเรียนการสอนสําหรับการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผู"สอนและอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนในรายวิชาต#าง ๆ จะมีส#วนร#วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป.นสําหรับให"หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด"วย
ในส#วนของคณะจะมีห"องสมุดย#อยเพื่อบริการหนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะจัด
สื่ อการสอนอื่ น เพื่ อใช" ประกอบการสอนของอาจารยเช#นเครื่องมั ล ติมีเ ดีย โปรเจคเตอรคอมพิ ว เตอรเครื่อง
ถ#ายทอดภาพสามมิติเครื่องฉายสไลดเป.นต"น
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร หลักสูตรได"ประสานงานกับเจ"าหน"าที่สํานักวิทยบริการ
เพื่อจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข"าหอสมุดและทําหน"าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจ"าหน"าที่ ด"านโสตทัศน อุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช"สื่อของอาจารยแล"วยังต"องประเมินความ
พอเพียงและความต"องการใช"สื่อของอาจารยด"วย
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7. ตัวบ=งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ=งชี้ผลการดําเนินงาน

ปCที่
1

1. อาจารยประจําหลักสูตรอย#างน"อยร"อยละ 80 มีส#วนร#วม ในการ
×
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล"องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห#งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
×
(ถ"ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ"ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย#างน"อยก#อนการเป[ด ×
สอนในแต#ละภาคการศึกษาให"ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถ"ามี) ตามแบบ
×
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป[ด
สอนให"ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
×
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปkการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู" ที่
กําหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ"ามี) อย#างน"อยร"อยละ 25 ของรายวิชา ×
ที่เป[ดสอนในแต#ละปkการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู" จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ของปkที่แล"ว
8. อาจารยใหม# (ถ"ามี) ทุกคน ได"รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด"าน
×
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนได"รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
×
วิชาชีพอย#างน"อยปkละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ"ามี) ได"รับการ
×
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม#น"อยกว#าร"อยละ 50 ต#อปk
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปkสุดท"าย/บัณฑิตใหม#ที่มีต#อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม#น"อยกว#า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิตที่มีต#อบัณฑิตใหม# เฉลี่ยไม#
น"อยกว#า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ#งชี้ (ข"อ) ในแต#ละปk
9
ตัวบ#งชี้บังคับ (ข"อที่)
1-5
ตัวบ#งชี้ต"องผ#านรวม (ข"อ)
8

ปCที่
2

ปCที่
3

ปCที่
4

ปCที่
5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10
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เกณฑการประเมิน: หลักสูตรได"มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต"องผ#านเกณฑประเมินดังนี้ตัวบ# งชี้
บั งคั บ (ตั ว บ# งชี้ 1-5) มี ผ ลดํ า เนิ น การบรรลุ ตามเปnา หมายและมี จํ า นวนตั วบ# งชี้ที่มีผลการดํ าเนิ นการบรรลุ
เปnาหมายไม#น"อยกว#า 80% ของตัวบ#งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ#งชี้บังคับและตัวบ#งชี้รวมในแต#ละปk

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
จัดให"มีการประชุมร#วมของอาจารยในหลักสูตรเพื่อขอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การประเมินการสอนเพื่อเป.นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมีการพิจารณาจากตัว
ผู"เรียนผ#านการทดสอบกลางภาคเรียนการสังเกตพฤติกรรมรายงานและการอภิปรายในชั้นเรียนเหล#านี้ เป.น
ตัวชี้วัดความเข"าใจของนักศึกษาอันจะไปสู#การปรับปรุงกลยุทธการสอนต#อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช,แผนกลยุทธการสอน
มีการให"นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเก=า
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม ให"นักศึกษาชั้นปkที่ 4 เทอมสุดท"ายก#อนจบการศึกษาประเมิน
โดยแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 ประเมินจากนายจ,างหรือสถานประกอบการ
แบบประเมินความพึงพอใจต#อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู"ใช"บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู,ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข"อมูลการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เป.นไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข" อมู ล จะทํ าให" ทราบปt ญ หาของการบริ ห ารหลั กสู ต รทั้ งในภาพรวมและในแต# ล ะ
รายวิชากรณีที่พบปtญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได"ทันทีซึ่งก็ปรับปรุงย#อย
ในการปรับปรุงย#อยนั้นควรทําได"ตลอดเวลาที่พบปtญหาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทํา
ทุก 4 ปkทั้งนี้เพื่อให"หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล"องกับความต"องการของผู"ใช"บัณฑิต
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน9 หน=วยกิต
0163001

ศาสตรพระราชาสู=การพัฒนาอย=างยั่งยืน
3(3-0-6)
H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for
Sustainable Development
ศึกษาแนวทางการเรียนรู"ศาสตรพระราชา ในมิติต#าง ๆ เช#น มิติเข"าใจ เข"าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สั ง คม มิ ติ ห ลั ก การทรงงาน 23 ข" อ และมิ ติ ก ารสร" า งคนด" ว ยการศึ ก ษาและการเรี ย นรู" เป. น ต" น แนวทาง
พระราชดําริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดําริต#าง ๆ ที่แก"ปtญหาให"กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในจังหวัดจันทบุรีที่นําไปสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน
Students study King Rama IX, otherwise known as H. M. Bhumibol Adulyadej's,
work. His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and
developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through
experience, etc. Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal
Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy. Students will be able to
demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province.
0163002

จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Moral Education for Self Development
ความหมายของจริ ย ศึ ก ษา คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และศี ล ธรรม การนํ า หลั กธรรมคํ า สอน
ทางศาสนาปรั ช ญาและจิ ต วิ ท ยา แนวคิ ด ของจิ ต อาสากั บ การพั ฒ นาตน เกณฑการตั ด สิ น คุ ณ ค# า ในชี วิ ต
การประยุกตใช"และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝcกปฏิบัติเพื่อเรียนรู"การเป.นจิตอาสา
This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings,
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives,
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals
amid rapid changes in modern society times.
0163003

ภูมิคุ,มกันการทุจริต
3(3-0-6)
Anti Corruption Immunity
ความหมายและประเภทของการทุ จ ริ ต ความแตกต# า งระหว# า งผลประโยชนส# ว นตนกั บ
ผลประโยชนส#วนรวม สภาพและผลเสีย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากปt ญหาการทุ จริ ต แนวความคิ ด ทฤษฎีที่เกี่ ย วข" องกับ
การปnองกันการทุจริต แนวทางการปnองกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน"าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต#อสังคมในการต#อต"านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences,
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against corruption
and management on Good Governance.
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0163004

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต"นของการทําสมาธิ ลักษณะ
ของการทํ า สมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลั ก ษณะอาการต# อ ต" า นสมาธิ และการทํ า สมาธิ ไ ปใช"
ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ โดยฝcก
ปฏิบัติตามขั้นตอนต#าง ๆ
Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation,
the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation
practicing according to various steps.
0163005

ชีวิตและความตาย
3(2-2-5)
Life and Death
ศึกษาหลักคําสอนของแต#ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต#างประเทศ รวมทั้งความตายของคนแต#ละศาสนาและชาติพันธุ โดยเน"นศึกษาโลกทัศนและชีวทัศนของ
แต#ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุ ทธเกี่ยวกั บชีวิ ตและความตาย เช#น เรื่อง ขันธ 5 ไตรลักษณ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต#อชีวิตและความตาย เช#น หลักความไม#ประมาทในการดําเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย#างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป.นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล"ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให"กําลังใจแก#ผู"ประสบความสูญเสีย
Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in
Thailand and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. By focusing
on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism concerning life and
death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the Three Characteris, Karma
and Samsara or the Wheel of Rebirth. How to treat life and death, such as the principles of
non-negligence in life, the principles of preparing to die consciously. The concept of historical
life in the previous life, nearly life to death, the life after death. Preparing to die, good death
patterns, traditions about death and methods of comforting and encouraging people to suffer
losses.
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.2กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล จํานวน 6 หน=วยกิต
0263001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Thai for Communication in the 21 Century
การใช"ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข"าใจในการใช"ภาษาไทย และการใช"ได"
อย#างถูกต"องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสําคัญ ประกอบด"วยการฟtง การพูด การอ#าน และการเขียน
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และตีความอย#างสร"างสรรค ฝcกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณต#างๆ
Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, reading
and writing in accordance with time and socio- hierarchical levels of Thai society. Be able to
analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality
development in various situations.
0263002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
English for Communication in the 21 Century
การใช" ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในศตวรรษที่ 21 การพั ฒ นาและฝc ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด"าน การฟtง การพูด การอ#าน และการเขียน รวมทั้งคําศัพทและการออกเสียง ได"อย#าง
ถูกต"องเหมาะสม
English usage for communication in the 2 1 st century, English four skills
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary
and pronunciation in the accurate and appropriate way.
0263003

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Chinese for Communication in the 21 Century
การใช" ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสั ทอั กษรภาษาจี น กลาง คํ า ศั พ ท
โครงสร"างประโยคพื้นฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝcกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด"าน การฟtง การพูด การอ#านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช"ในชีวิตประจําวัน
Chinese for communication usage in the 21st century; Chinese phonetic system,
vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: listening,
speaking, reading, writing and conversations for everyday life.
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0263004

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
Khmer for Communication in the 21 Century
การใช"ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต"น รู"ระบบเสียง
โครงสร"าง รูปประโยคพื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟtง พูด อ#าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช"ในชีวิตประจําวัน
การเรียนรู"สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดี ต# อ
ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป.นประเทศเพื่อนบ"านของไทย
Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer phonology,
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for
everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian;
positive attitudes to Cambodian as a neighbor.
0263005

วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(3-0-6)
Thai and ASEAN Society and Culture
ความเข" า ใจสั งคมวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายในอาเซี ย น ปt ญ หาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง
พัฒนาการความร#วมมือของประชาคมอาเซียน ความร#วมมือทางเศรษฐกิจ ปtญหาความขัดแย"งในอาเซี ย น
บทบาทด"านการต#างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต#อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย
Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems,
economics, politics ; cooperation on economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN
policies on evolution of Thai society and economics.
3(2-2-5)
ชีวิตในยุคดิจิทัล
Life in the digital age
แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกตใช"ดิจิทัลในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน การรู"เท#าทันสื่อ การใช"งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล
Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of
changes in the digital world, digital law and ethics.
0263006

3(2-2-5)
คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
Computer, Poll and Presentation
การใช"งานคอมพิวเตอรเบื้องต"น การรู"เท#าทันและวิเคราะหข"อมูลในสื่อสังคมออนไลน เทคนิค
การสุ# มตั ว อย# า ง สถิ ติ เ บื้ องต" น การทํ าโพล สิ ทธิ มนุ ษยชน การใช" โ ปรแกรมประยุ กตเพื่ อพั ฒ นาทั กษะการ
ออกแบบสื่ อ ประกอบการนํ า เสนอ การใช" ก ลยุ ท ธในการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมและสอดคล" อ งกั บ ลั ก ษณะ
การนําเสนอในงานแต#ละประเภท
Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques,
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design
0263007
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skills, using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each
type of work.
.3กลุ=มวิชาความอดทน จํานวน 6 หน=วยกิต
0363001

จิตอาสากับการพัฒนาท,องถิ่น
3(2-2-5)
Volunteer with local development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและท"องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระ
เจ"าอยู#หัว รัชกาลที่ 10 เน"นการสร"างงานจิตอาสา โดยการมีส#วนร#วมกับกลุ#ม องคกร หน#วยงานที่ทํางานด"านจิต
อาสา ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชนหรือเป.นอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล"อมอย#างยั่งยืน
Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and
methods of volunteer work for self- development, local community. To understanding the
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama
X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations.
The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the
way of volunteer spirit for sustainable social and environmental development.
0363002

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรู"พื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธระหว#างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะหประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห
ปtญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน"มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต
Fundamental knowledge of politics and government; state and society
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles
of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of
Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's
civil society; the analyses of political problems including the future trends of politics of
Thailand.
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0363003

ความเปEนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
3(3-0-6)
Citizenship of Thai Democracy
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปtจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป.นพลเมือง คุณลักษณะความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ#งเน"นแสวงหาความรู"ด"วยตนเอง
ทักษะการคิด ทํางาน แก"ปtญหา สื่อสาร และการร#วมมือทํางาน การปลูกฝtงให"เป.นมนุษยที่เข"าใจในวิถีชีวิตของ
แต#ละปtจเจกและวัฒนธรรมที่แตกต#างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป.นมนุษย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีส#วน
ร#วม และบทบาททางการเมืองภาคพลเมือง
Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship,
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self- learning, thinking, working,
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding of
each individual’ s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights,
freedom and participation as a citizen in a political role.
0363004

การเรียนรู,ชุมชนเชิงสร,างสรรค
3(2-2-5)
Creative Community Learning
ความหมาย ความเข"าใจเกี่ยวกับชุมชน องคประกอบชุมชน โครงสร"างชุมชน และแนวคิด
พื้ น ฐานในการเข" าใจชุมชน การเรี ย นรู" การปฏิบั ติ ตนในชุมชน วิ ธี การศึ กษาข" อมู ลชุ มชนพื้ น ฐาน การสร" าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติที่ดีกับชุมชน
The meaning of and understand about the community, community
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. To
study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data
from the community surveyed by using simple techniques and instruments for community
learning. To learn how to build good relationships and good attitudes with the community.
0363005

พลเมืองสีเขียว
3(2-2-5)
Green Citizen
การปลูกฝtงจิตสํานึก พลเมืองและความเป.นพลเมือง บทบาทหน"าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดล"อม หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทําโครงการ
รณรงคเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล"อม
Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’ s
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise
awareness or bring about change in society

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 62

มคอ.2 มรรพ.

0363006

ความรู,เบื้องต,นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Basic Smart Technology and Development
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช"เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก"าวหน"าของเทคโนโลยีปtจจุบันและอนาคตฝcกปฏิบัติการใช"เครื่องมือและซ#อมบํารุงเครื่อง
อุปกรณและเครื่องใช"พื้นฐาน
Smart system definition, recent smart system application, basic structure and
device of smart system, design of easy smart system for daily life.
0363007

แนวพระราชดําริด,านพืชพรรณและการเกษตร
3(2-2-5)
Royal Initiation in Plant and Agriculture
พืชพรรณที่มีต#อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดําริ การ
จัดการทรัพยากรอย#างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม# เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท#องเที่ยวเชิงเกษตร
Plants for life according to the “ Plant Genetic Conservation Project Under the
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn” , importance and
principles of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture,
sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism.
4. กลุ=มวิชาฉลาดและการจัดการ จํานวน 6 หน=วยกิต
0463001

ฉลาดคิด
3(3-0-6)
Smart Thinking
ลักษณะการทํางานของสมองมนุษย การคิดเบื้องต"น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of
thinking, integrated thinking for innovation development.
3(3-0-6)
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู" รู"จักตนเองและเข"าใจผู"อื่น การปฏิสัมพันธ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
อารมณ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร"างมนุษยสัมพันธ ความสุขกับความ
รัก และการออกแบบชีวิต
Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation,
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for
relationships, happiness with love and life design.
0463002
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0463003

ภาวะผู,นําและการทํางานเปEนทีม
3(3-0-6)
Leadership and Teamwork
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู"นํา ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของผู"นําที่ดี
คุณธรรมจริยธรรมของผู"นํา การสร"างแรงจูงใจ การทํางานเป.นทีม การบริหารความขัดแย"งในทีมงาน และ
การแก"ปtญหา
Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics
of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management and
problem solving.
0463004

ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
3(3-0-6)
Digital Business and SMEs
แนวคิดการบริหารจัดการ หน"าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย#อม คุณลักษณะ
และทักษะ สําหรับผู"ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปtจจัยความสําเร็จ
และความล"มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู"ประกอบการ
Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises,
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship
opportunities, success and failure factors.
Digital business system, online marketing and public advertising, security system,
law and ethics of entrepreneurs.
3(3-0-6)
การเงินและความมั่นคง
Finance and Wealth
การปรัชญาทางการเงิน ความเข"าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส#วนบุคคล การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ#ายส#วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทนทางการ
เงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต"น
Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial management,
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and
income tax, financial investment and risk.
0463005

0463006

อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
Gems and Jewelry
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค#า การเลือกซื้อและ

การดูแลรักษา
Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals,
concepts of buying and caring of gems and jewelry.
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0463007

การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and health management
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการจั ด การชี วิ ต และสุ ข ภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธที่ ปลอดภั ย ปnองกันการตั้ งครรภในวั ยเรีย น การออกกํ าลั งกายเพื่ อส# งเสริ มสุ ขภาพ และความ
แตกต#างของช#วงวัยในสภาวะสังคมผู"สูงอายุของประเทศไทย
Definition, important of life and health management, food and nutrition,
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in
aging society of Thailand.
0463008

ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Arts for Daily Life in the 21st Century
การประยุกตใช"ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต#งกาย ที่เกี่ยวข"องกับสถานการณ หรือ
เทศกาลต#าง ๆ เพื่อคุณค#าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส#วนบุคคล และในสังคมปtจจุบัน
Application of arts, music and costume design in daily life related to situations,
or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society.
3(2-2-5)
สุนทรียะการเกษตร
Aesthetic Agriculture
ความรู"พื้นฐานและความสําคัญของการเกษตร ด"านสัตวบก สัตวน้ํา พืชและอาหาร ภูมิปtญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกตเพื่อให"
การดํารงชีวิตอย#างมีความสุข
Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants
and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application
of agricultural products for living a happy life.
0463009

0463010

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การคิดเชิงตรรกศาสตรและการให"เหตุผลอัตราส#วนและสัดส#วน ร"อยละ ลําดับและอนุกรม
วิ เ คราะหข" อ มู ล เบื้ อ งต" น กระบวนการตั ด สิ น ใจ ความน# า จะเป. น และการประยุ ก ตใช" ใ นการแก" ไ ขปt ญ หา
ในชีวิตประจําวัน
Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve
problems in daily life.
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 66

มคอ.2 มรรพ.

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ=มวิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

54 หน=วยกิต
หน=วยกิต

2061101

ความรู,เบื้องต,นทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ศึกษาความหมายของอํานาจ การเมือง และรัฐศาสตร วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร
มโนทัศนหลักในทางรัฐศาสตร แนวทางการศึกษาในสํานักสมัยใหม#นิยม และหลังสมัยใหม#นิยม
A study of the meanings of power, politics, political science, the development and framework
of political science, ideas of political science and concepts of modern political science theories
and later.
2061102

ความรู,เบื้องต,นทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ขอบเขตและการพั ฒ นาของวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร แนวทางการศึ ก ษา แนวคิ ด สํ า คั ญ และ
กระบวนการทางการบริหาร การนํานโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
คลังสาธารณะ การจัดการระบบราชการทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง การจัดระเบียบทางปกครอง รัฐ
ประศาสนศาสตรในประเทศไทย
A study of the development and framework of public administration, concepts and process of
administration, the implementation of policy and projects , the administration of personnel,
finance , organization, process, responsibility and order of public administration in Thailand.
2061103

ปรัชญาการเมืองเบื้องต,น
3(3-0-6)
Introduction to Political Philosophy
ศึกษาที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นสําคัญๆในปรัชญาการเมือง เช#น
อะไรคือจุดมุ#งหมายปลายทางของมนุษย จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรมฯลฯ โดยจะแยกแยะให"เห็นข"อแตกต#าง
ระหว#างการมองปtญหาและการแก"ปtญหาของปรัชญาทางการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม#
นักศึกษาจะต"องศึกษางานของนักปรัชญาตะวันตก เพื่อใช"เป.นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต#อไป
A study of concepts and meaning of political philosophy including human and state
aims, fairness, to clarify the political problems and how to solve them. The students study the
modern and the west philosophy to apply for other fields.
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2061104

ความรู,เบื้องต,นเกี่ยวกับความสัมพันธระหว=างประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Relation
ศึกษาความหมายของความสัมพันธระหว#างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธระหว#างประเทศ
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธระหว#างประเทศและนโยบายต#างประเทศ เครื่องมือใน การดําเนิน
นโยบายต#างประเทศ ปtจจัยด"านการทูต เศรษฐกิจและการทหารในความร#วมมือและความขัดแย"งในระหว#าง
ประเทศ ประเด็นปtญหาในความสัมพันธระหว#างประเทศปtจจุบัน
A study of meaning of international relationship, how to present in the international
events, the ideas and policy, instruments, factors of diplomatic, economics and military for
cooperation and conflict of countries.
2061105

การปกครองและการบริหารท,องถิ่น
3(3-0-6)
Local Governance and Administration
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รูปแบบการบริหารจั ดการท" องถิ่น บทบาทร#วมกันของชุ มชน
ประชาสังคม และรัฐในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการประยุกตสําหรับท"องถิ่น วิทยาการบริหารกับการจัด
องคกรท"องถิ่น การบริหารงานบุคลการและทรัพยากรมนุษยของท"องถิ่น การบริหารการงบประมาณและการ
คลังท"องถิ่น
A study of concepts of decentralization, models of local administration, roles of public
and the government for strategy and its application for the local, the administration of
personnel and human resources, finance and budget of the local.
2062101

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต,น
3(3-0-6)
Introduction to Political Economy
ศึกษาพัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง ความแตกต#างระหว#างเศรษฐศาสตร กระแสหลักกับ
เศรษฐศาสตรการเมือง มโนทัศนที่สําคัญทางเศรษฐศาสตรการเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตรการเมือง
องคความรู"เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมืองของสังคมไทย
A study of the development of political economic, the difference of current economic
and political economic, principles of political economic and Thai political economic.
2062102

แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส=วนร=วมในระดับท,องถิ่น
3(3-0-6)
Concept on Democracy and Participation in Local Governance
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองว#าด"วยประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถิ่นในฐานะ
ที่เป.นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารปกครองท"องถิ่น
A study of concepts and theories of democracy and participation in the local
governance.
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2063101

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอื่นๆและศึกษา
ถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดยเน"นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการ
พั ฒ นาประเทศรวมตลอดถึ งความสั มพั น ธและปt จ จั ยแวดล" อมต# า งๆ ที่ มีอิทธิ พลต# อการพั ฒ นาท" องถิ่ น และ
ประเทศ
A study of administration process, comparative administration of Thailand and others,
concepts and theories of administration focused on process, roles, relation and environment
factors towards the administration.
2063102

จริยศาสตรและความเปEนธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
การศึกษาเบื้องต"นเกี่ยวกับประเด็นหลัก แนวทางในการพิจารณาความคิดและบรรทัดฐานทางด"าน
จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคมที่เป.นพื้นฐานของมุมมองและจุดยืนในการทําความเข"าใจการเมืองและ
สังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคโดยเชื่อมโยงเข"ากับประเด็นปtญหาที่เป.นรูปธรรม
A study of principles, concepts and norms of ethics and social justice for basic
understanding on politics and society.
2063103

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต,น
3(2-2-5)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร กระบวนการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การเขียนเค"าโครงการวิจัยและการวิเคราะหข"อมูลและการแปลผล
A study of meaning, process, design, outline and analysis of public administration
research methodology.
2063104

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Public Administration Theory
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคลาสสิคในการบริหาร มาจนถึงรัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหม# โดย
พิจารณาในด"านทฤษฎีองคการ นโยบายสาธารณะและกระบวนการบริหาร ทางเลือกของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตรในปtจจุบัน เช#น แนวคิดหลังสมัยใหม# ศาสตรแห#งการตีความ ทฤษฎีไร"ระเบียบในการบริหาร เป.นต"น
A study of concepts and theories of public administrations from the past to the new
age, focused on theories, public policy, process of the administration. Selected theories for
the new public administration.
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2064101

สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะหเบื้องต"น กระบวนการ
และเทคนิคการใช"สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร
A study of concepts, statistic metrology, descriptive statistics and statistics used in
social research.
2064102

การเมืองกับการบริหาร
3(3-0-6)
Politics and Administration
แนวคิด ความหมายของการเมือง การบริหาร หน"าที่ความรับผิดชอบของข"าราชการการเมืองและ
ข"าราชการประจํา พัฒนาการแนวคิดว#าด"วยความสัมพันธระหว#างฝŽายการเมืองและฝŽายบริหารในการจัดการ
กิจกรรมสาธารณะและบทบาทความสัมพันธของการเมืองและการบริหารในบริบทสังคมไทย
A study of concepts, meaning, administration, job description, responsibility of
politicians and officials, the relation of political and administrative sectors for the public
development in Thai society.
2062103

องคการและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Organizations and Public Management
ศึกษาแนวคิดการจัดการสาธารณะและทฤษฎีองคการโดยมุ#งเน"นลักษณะโครงสร"างขององคกรใน
ประเภทองคกรของรัฐและเอกชน การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย การแบ#งงานและการบริหารงานใน
องคการภาครัฐ หน"าที่ของฝŽายบริหารและการจัดการ การสั่งการ การจูงใจ กาควบคุม การปฏิบัติงานตาม
เปnาหมายและนโยบายขององคการภาครัฐที่กําหนดไว"
A study of concepts and theories of public management focused on the structures of
public and private sectors, the management of human resauces, public sector management
including job description of the executives, the command, motivation, monitoring according
to the policy.
2062104

ความรู,เบื้องต,นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Introduction to Public Policy
ศึกษาความหมายรูปแบบและประเภทนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะในมิติการ
กําหนดนโยบาย การนํานโยบายปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย บริบทและมีผู"บทบาทในกระบวนการนโยบาย
ตัวแบบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
A study of forms and public policy, process for setting policy and implementation,
evaluation, concepts and roles of key persons who set the policy.
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2062105

การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
ศึกษาแนวคิดวิธีการวางแผน ระดับของแผน ขั้นตอนการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ความสัมพันธ
ระหว#างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการการวิเคราะหความเป.นไปได"ของโครงการ แนวคิดในการ
บริหารโครงการ ปtจจัยที่มีอิทธิพลต#อการบริหารโครงการ การกระบวนการบริหารโครงการ ปtจจัยที่มีอิทธิพล
ต# อการบริ ห ารโครงการและการประเมิ น ผลโครงการโดยเน" น ศึ ก ษาโครงการสาธารณะภายใต" บ ริ บ ทของ
สังคมไทย
A study of concepts of planning in terms of levels, strategy, implementations, relation
of policy, plans and projects, possibility of project analysis, factors effected project process,
management and evaluation.

2062106

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
3(3-0-6)
Public Human Resource Administration
ศึกษาปรัชญา ความเป.นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแต#การวางแผนกําลังคน การ
กําหนดงานและตําแหน#ง การกําหนดเงินเดือนและค#าตอบแทน การสรรหาการพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน#ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย"าย การเสริมสร"างขวัญกําลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีต#อสภาพแวดล"อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
A study of background, concepts, philosophy and policy of human resource
administration, man power planning, job descriptions and positions, benefits, recruitment,
evaluation, promotions, circulation, motivation, retirement and human resource researches in
politics, economics and society.
2063105

การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Financial and Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ความคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณระบบการคลัง นโยบาย
ทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับรายจ#ายของรัฐหนี้สาธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะหงบประมาณ ปtญหาการงบประมาณของประเทศไทย
A study of meaning, theories, concepts, policy of financial and budgeting, policy of
economics, taxation, public debt and process of policy. It is also studied techniques and
analysis, problems of financial and budgeting in Thailand.
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2062201

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Public Administration
ศึกษาถึงระเบี ยบวิธี ทฤษฎีและตัว แบบการเปรี ยบเทีย บทางการบริห ารรัฐ กิ จ ศึกษาเปรียบเที ย บ
ทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจของประเทศไทยและนานาประเทศที่กําลัง
พัฒนาและที่พัฒนาแล"ว พิจารณาลักษณะสําคัญและปtญหาของระบบการบริหารของประเทศต#างๆอันเป.นผล
มาจากอิทธิพลทางการเมือง ระบบกฎหมาย วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
A study of theories, strategy and models to compare public administration of Thailand
and others focused on main characters and problems of those countries.
2062202

การบริหารท,องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธระหว#างระบอบประชาธิปไตย กับการปกครองท"องถิ่น การกระจายอํานาจทาง
การเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร"างและการบริหารองคกรท"องถิ่น รูปแบบต#างๆของ
ต#างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต#อการปกครองท"องถิ่นความสัมพันธระหว#างรัฐบาลกับ
องคกรปกครองท"องถิ่น ปtญหาและแนวทางแก"ไขปรับปรุงตลอดจน แนวโน"มของการปกครองท"องถิ่นไทยใน
อนาคต
A study of theories, strategy and models to compare public administration of Thailand
and others focused on main characters and problems of those countries.
2063201

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม=
3(3-0-6)
New Public Management
ศึกษากระบวนทัศนของรัฐประศาสนศาสตร จุดเริ่มต"นและการกําเนิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม#
ความแตกต# า งระหว# า งแนวคิ ด การบริ ห ารกั บ การจั ด การ ลั กษณะของการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม# หน" า ที่
โดยทั่วไปของการจัดการภาครัฐแนวใหม# แนวทางที่จะนําไปสู#การจัดการภาครัฐแนวใหม# การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน"มการเป.นกระบวนทัศนใหม#ของการจัดการภาครัฐแนวใหม#
A study of paradigms of public administration focused on the originof the new public
administration, the difference of the administration concepts, charactors, duty, ways, public
revolution and trends of the new public administration.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 72

มคอ.2 มรรพ.

2063202

ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
Political Theory
ศึ ก ษาทฤษฎี ท างการเมื อ งและจริ ย ธรรมทางการเมื อ งของนั ก คิ ด สํ า คั ญ ๆ ความสั ม พั น ธระหว# า ง
โครงสร"างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บทบาทและพฤติกรรมการเมืองของชนชั้นและกลุ#มต#างๆ ในสังคม
อํานาจ การใช"อํานาจและความขัดแย"งในเรื่องอํานาจและผลประโยชน ตลอดจนวิเคราะหสังคมและการเมือง
โดยใช"ทฤษฎีว#าด"วยสังคมและการเมืองของนักคิดสําคัญๆ และแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
A study of political theories and ethics, the relation among the structures of economic,
society and politics, roles and behavior, social groups, power and conflicts, political and social
analysis.
2063203

การเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics
ศึกษาวิวัฒนาการของการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สิทธิ เสรีภาพ และ
ความรับผิดชอบของพลเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองกลุ#มผลประโยชน นโยบายทาง
การเมื อง ประเด็ น ต# า ง ๆ ด" า นการเมื องของไทย ได" แก# การไร" เ สถี ย รภาพของรัฐ บาล การคอรรั ป ชั่ น การ
รัฐประหาร การรวบอํานาจ และการกระจายอํานาจในการบริหารรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง ระบบรัฐสภา
อํานาจนิยมในระบบการเมืองไทย และการมีส#วนร#วมทางการเมือง
A study of Thai political development after 1932 ( 2475 B. E. ) , right, freedom and
responsibility of people, political institutes, political process, benefit groups, political policy
and political events.
2063204

การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดน
3(3-0-6)
Security Resource Management of Border Community
บริบทความมั่นคงในพื้นที่ชุมชนชายแดน ทรัพยากรและการระดมทรัพยากรภายในชุมชน การวางแผน
การใช"ทรัพยากรในพื้นที่ ภูมิรัฐศาสตรกับการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง การสร"างการเตรียมความพร"อม
เพื่อความมั่นคงให"กับชุมชนชายแดนของไทย
A study of security resource management of the border communities, planning for
community resources, geo- political sciences for security resource management, readiness
preparation for the border security.
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2063205

วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
Culture and Development in Thailand
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนาการปะทะทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมือง มิติทางวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ปtจจัยของวัฒนธรรมที่มีผลต#อ
ความสําเร็จหรือล"มเหลวในการพัฒนาประเทศไทย
A study of concepts of culture and development toward economic and political
change, the dimension of culture in the notional economic and society plan,factors of culture
toward the success or failure of the national plan.
2064201

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration
ศึกษารายกรณีทางด"านรัฐประศาสตร โดยเน"นสภาพปtญหาและการพัฒนาภูมิปtญญาของท"องถิ่น นํา
ข"อค"นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู#ในความควบคุมของอาจารยผู"สอน
A case study of public administration focused on problems and local wisdom
development.
2064202

จริยธรรมนักบริหาร
3(3-0-6)
Ethics for Administrator
ศึกษาความรู"พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรม
พื้นฐานสําหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหาร จริยธรรมกับการเสริมสร"างวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรม
พื้นบ"านกับการบริหาร การประยุกตใช"ศาสนธรรมในการบริหาร กรณีศึกษาปtญหาจริยธรรมทางการบริหาร
A study of concepts and theories of ethics and ethics for administration, local cultures
for the administration, a case study on administration ethics problems.

2064203

การศึกษาเอกเทศ
3(3-0-6)
Independent Studies
ศึกษาค"นคว"าเกี่ยวกับปtญหาที่สําคัญและน#าสนใจด"านรัฐประศาสนศาสตรในท"องถิ่นตามความสนใจ
โดยเสนอเป.นโครงการเพื่อดําเนินการศึกษาตามโครงการเขียนรายงานผลการศึกษาอย#างมีระบบทั้งนี้ให" อยู#
ภายใต"การควบคุมและคําแนะนําของอาจารยผู"สอน
A study of issues important and interesting local public administration. The proposed
project is to conduct a study on the project. The study authors report that the system provides.
Under the control and guidance of the instructor.
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2064204

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
English for Public Administration
ศึกษาและฝcกฝนให"เข"าใจโครงสร"าง ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช"กันมากในสาขารัฐประศาสนศาสตรตลอดจนฝcกหัดการใช"ศัพทและสํานวนเหล#านั้นในการเขียน การฟtงและการพูด
A study and practice English for public administration in the four skills : listening,
speaking, reading and writing.
2064207

สัมมนาการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Seminar Politics and Government
ศึกษาการวิเคราะหปtญหา และปรากฏการณทางการเมือง ด"วยแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรประกอบปtจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทางการเมือง
A study of problems and political events then analyzed by political and public
administration theories.
2062203

เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Technique and Public Administration
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารจัดการภาครัฐต#าง ๆ เช#น การปรับปรุงระบบงานวิธีการวิเคราะหเพื่อให"
การทํางานได"มาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค การบริหารงานเชิงกลยุทธ การบริหารงานสมัยใหม#
กลุ#มควบคุมคุณภาพ PERT, CPM เป.นต"น รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอย#างในฐานะที่เป.นเทคนิคการบริหาร
A study of techniques for public administration including job improvement, job analysis,
the administration by aims, strategy, innovation and quality controlling.

2063206

จัดการความขัดแย,งในองคการ
3(3-0-6)
Conflict Management in Organizations
ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความขัดแย"งในองคการ ทฤษฎีความขัดแย"ง การ
วิเคราะหความขัดแย"ง ปฏิกิริยา การตอบสนองและผลพวงของความขัดแย"ง มิติทางสังคม ความสัมพันธทาง
อํานาจ และความเป.นมนุษยในความขัดแย"ง บทบาทผู"มีส#วนได"ส#วนเสียในการขัดแย"ง การสร"างกรอบเจรจา
ไกล#เกลี่ย เทคนิคและทักษะการจัดการความขัดแย"ง ปtญหาความขัดแย"งและความรุนแรงในระดับครอบครัว
ชุมชน ชาติ และระหว#างประเทศ การจัดการความขัดแย"งโดยสันติวิธีและบทเรียนจากความขัดแย"ง
A study of concepts, meaning and principles of conflicts in the organizations, conflict
theories, conflict analysis, response and results of the conflicts, the conflict relation of humans
and power, stakeholders, frames of negotiation, techniques and skills of conflict management,
conflicts and violence in family, communities, nations and internations, peace management
for conflicts and results of the conflicts.
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2063207

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
Management Information System
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหขั้นตอนของงานในองคกร ทั้ง
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมและการประเมินผลอย#างเป.นระบบ โดยบูรณาการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส#วนท"องถิ่นและภาคเอกชน
A study of theories of information systems, job analysis in the organizations, planning,
practicing, follow up and evaluation by integrating information systems of the public and
private sectors.
2063208

การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
Inventory Management
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการสํานักงาน บทบาทและหน"าที่งานสํานักงาน การวิเคราะหระบบงาน
ในสํานักงาน การจัดการงานเอกสารและงานพัสดุ การจัดผังสํานักงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การ
จัดการอุปกรณเครื่ องใช"และสภาพแวดล" อมในสํ านั กงาน การควบคุมภายในสํ านั กงาน และฝcกปฏิบั ติ งาน
สํานักงาน
A study of the management of the office, clerical jobs and inventory, roles and jobs of
the office, office procedures, atmosphere in the office.
2064205

ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส=วนร=วมทางการเมืองของประชาคมท,องถิ่น 3(3-0-6)
Strategies for Political Organization and Participation
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ#มพลังมวลชนและการมีส#วนร#วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย องคกรของ
กลุ#มประชาสังคมท"องถิ่นในต#างประเทศและในประเทศไทยรูปแบบการสร"างพื้นที่ของการเมืองภาคพลเมือง
กลไกและกระบวนการมีส#วนร#วมของกลุ#มประชาสังคมท"องถิ่น ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการระดมมวลชนในการ
ต#อต"านอํานาจรวมถึงการสลายมวลชน
A study of concepts of mass power groups and participation in political democracy,
Thai and foreign social groups, forms of creating civic polities, mechanism and process of social
group participation, strategy and methodology to create and stop public groups.
2064206

การวิเคราะหและการจัดการความขัดแย,งในท,องถิ่น
3(3-0-6)
Conflict Management Analysis in Locality
ศึกษาแนวคิดว#าด"วยความคัดแย"งทางสังคม วิเคราะหสาเหตุของความขัดแย"ง ผู"มีส#วนได"ส#วนเสียและ
ผลกระทบของความขัดแย"ง กติกากลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย"งในท"องถิ่น วิธีการจัดการความ
ขัดแย"งท"องถิ่นและแบบสมัยใหม#และการใช"ภูมิปtญญาดั้งเดิม
A study of social conflict concepts, analyses courses and effects of the conflict,
mechanism and process to manage the conflict, how to manage the conflict by modern and
local wisdom.
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2063209

วิเคราะหนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Analysis
ศึกษาหลักการกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะหแบบต#างๆเช#น การ
ใช" ทฤษฏี ร ะบบ เทคนิ คการวิ เ คราะห ผลกระทบทางสั งคม การประยุ กตเทคนิ คการวิ เ คราะหปt ญ หาและ
ผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ โดยเน"นการวิเคราะหนโยบายที่สําคัญของประเทศไทย
A study of principles of public policy process and analysis, including techniques,
theories, social effects, application of analysis techniques.
2063210

ประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
Project Evaluation
ศึ กษาหลั กและเทคนิ คของการประเมิ นผลโครงการในฐานะที่ เ ป. นเครื่องมื อนั กบริห าร ศึ กษาการ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก#อน ระหว#าง
และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต#างๆในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการใน
ท"องถิ่น
A study of principles and techniques of project evaluation, criteria and standard,
techniques of the evaluation, roles of institutions for project evaluation of local governments.
2063211

การเมืองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
Politics and Policy Implementation
ศึกษาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู"เกี่ยวข"องกับขั้นตอน
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การตีความนโยบายสาธารณะเพื่อใช"ในการดําเนินโครงการของรัฐการประเมินผล
นโยบายและโครงการสาธารณะ
A study of public policy implementation for democracy society, roles of participants,
the implementations of public policy to projects.
2063212

ชุมชนและท,องถิ่นศึกษาของอาเซียน
3(3-0-6)
Community and Local Studies of ASEAN
วิธีวิทยาของท"องถิ่นศึกษา การขยายตัวและการพัฒนาและพัฒนาการของความเป.นอิสระของท"องถิ่น
ในอาเซียน การกลับคืนสู#ความพอเพียงทางเศรษฐกิจของชุมชน มิติวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนและอํานาจรัฐ
ผลกระทบของโลกาภิวัตนต#อท"องถิ่นและอัตลักษณ ในอาเซียน
A study of local methodology, expantion and development of local communities in
ASEAN, sustainable economic, dimension of the communities, the effect of globalization to
word the communities and their identities.
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2063213

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล,อมในภาคตะวันออก
3(3-0-6)
Development Strategy and Environmental Management
In the Eastern Region
ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออก ปtญหาสิ่งแวดล"อมของภาค
ตะวันออกในมิติเรื่ องดิน น้ํา ปŽา ขยะและมลพิษ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยื นของภาคตะวัน ออก เช#น แนว
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ แนวนิเวศนิยม แนวนิเวศและความยุติธรรมทางสังคม เป.นต"น
A study of strategy for social and economic development in the east, environment
problems such as, sail, water, forest, waste and pollution, ways to sustainable development
in the East.
2062204

พฤติกรรมองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Organizations Behavior
ศึกษาแนวคิ ด และทฤษฎี และทฤษฎี ที่เ กี่ ยวกับ พฤติกรรมของมนุษยในองคการภาครั ฐ โดยมุ#งเน" น
การศึกษาพฤติกรรมของปtจเจกชน กลุ#ม และองคการซึ่งมีผลกระทบต#อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลอันเกิด
จากสภาพแวดล"อม รวมถึงการใช"พลวัตของกลุ#มให"เป.นประโยชนต#อองคการ การสร"างขวัญและกําใจกับบุคคล
ในองคการถึงการพฤติกรรมของมนุษยในองคการภาครัฐ
A study of concepts and theories of human behavior in public organizations focused
on individuals, groups and organizations, environment, and morale effected the organization
management.
2062205

การบริหารค=าจ,างและเงินเดือน
3(3-0-6)
Wage and Salary Management in Public Sector
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบค#า ตอบแทนการจัด การทําโครงสร" างเงิ นเดื อน กฎหมายที่
เกี่ยวข"องกับค#าจ"างและเงินเดือนของบุคลากรในภาครัฐ กลยุทธการบริหารค#าจ"างและเงินเดือนที่ทันสมัยและ
เป.นธรรม
A study of concepts and theories of wages and salary, the structures of the wages and
salary, related laws, strategy of wage and salary management.
2063214

แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labor Relation
ศึกษาความสัมพันธระหว#างลูกจ"างกับฝŽายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งใน
ประเทศและต#างประเทศ ปtญหาแรงงานสัมพันธ สภาพข"อขัดแย"งระหว#างนายจ"างกับลูกจ"าง กระบวนการ
เจรจาต#อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวการณทํางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข"อง
A study of relation between employers and employees including history of the relation
of the labors both local and international, problems, conflicts, negotiation, strike, policy and
labor laws.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 78

มคอ.2 มรรพ.

2063215

ภาวะผู,นําในการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Leadership in Public Sectors
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู"นํา แบบของผู"นํา บทบาทหน"าที่ของผู"นํา คุณลักษณะของผู"นําที่ ดี
จิตวิทยาผู"นํา การสร"างความเป.นผู"นําและการพัฒนาผู"นําและผู"บริหารในระดับต#างๆ เพื่อให"สามารถแสดง
บทบาททางการบริหารที่เหมาะสม
A study of concepts and theories of leadership, roles, charactors, psychology, how to
be and develop leaders.
2063216

การพัฒนาองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Development of Public Organizations
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการองคการภาครัฐ หลักการวิเคราะหและการออกแบบโครงสร"าง
องคการภาครัฐตามแนวคิดเชิงระบบ แนวความคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจน
เทคนิคและเครื่ องมื อการวิเ คราะหและพัฒ นาองคการภาครัฐ สมั ยใหม# สําหรับ สหวิทยาการในการศึ ก ษา
วิเคราะห เพื่อให"สามารถทําการศึกษาวิเคราะหและพัฒนาองคการภาครัฐได"อย#างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อ
ตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการ
A study of concepts and theories of principles of public management, project analysis
and designs, techniques, instruments to develop the modern organizations.
2063217

การสร,างทีมงาน
3(3-0-6)
Team Building
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการสร" า งที ม งาน แนวคิ ด พื้ น ฐานในการพั ฒ นาองคการ แนวคิ ด
เกี่ยวกับการทํางานเป.นทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเป.นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการ
พัฒนาทีมงาน ประโยชนและอุปสรรคในการทํางานเป.นที่การกําจัดความไม#เป.นระเบียบและความขัดแย"งในทีม
ทักษะที่จําเป.นในการสร"างทีมงานที่มีประสิทธิผล การสร"างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟ—˜นฟูทีมงาน การลด
ความขัดแย"งระหว#างกลุ#ม ปtญหาในการสร"างทีมงานและแนวทางแก"ไข
A study of concepts, meaning, and importance of team leading, concepts of
organization development, team working and developing, planning and designs for team
developing, skills for working effectively.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 79

มคอ.2 มรรพ.

2063218

การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
Industrialization and Labor
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต#อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ยุทธศาสตรการเป.นสังคมอุตสาหกรรมโดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหว#างประเทศที่พัฒนาแล"ว
กับประเทศกําลังพัฒนา บทบาทแรงงานต#อการก"าวสู#การผลิตแบบอุตสาหกรรมผลกระทบของการเข"าสู#สังคม
อุตสาหกรรมที่มีต#อแรงงาน บทบาทของรัฐที่มีต#อแรงงานวิเคราะหนโยบายอุตสาหกรรมและแรงงานในประเทศ
ไทยรวมถึงโครงการพัฒนาชายฝt™งทะเลตะวันออก
A study of industrial revolution and the effect toward economic, politics, culture and
technology, a comparative study of developing and under developing countries, roles of labors
and their effect in the industrial society, roles of the government to the industry and labor
policy.
2063219

การพัฒนาบุคคลและการอบรม
3(3-0-6)
Personal Development and Training
ศึกษาบทบาท หน"าที่ และความรับผิดชอบของเจ"าหน"าที่บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะด"านการพัฒนา
และการฝcกอบรม การพิจารณาความจําเป.นในการฝcกอบรม การเรียนรู"การฝcกอบรม วิธีการ และเทคนิคการ
วางแผนการทําโครงการและหลักสูตรการฝcกอบรม คุณสมบัติของวิทยากรฝcกอบรม การประเมินผลและติดตาม
ผลการพัฒนาบุคคลและฝcกอบรม
A study of industrial revolution and the effect toward economic, politics, culture and
technology, a comparative study of developing and under developing countries, roles of labors
and their effect in the industrial society, roles of the government to the industry and labor
policy.
2063220

เศรษฐกิจชุมชนท,องถิ่น
3(3-0-6)
Economy of Local Community
ศึกษาขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท"องถิ่น ตลาดท"องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น
A study of meaning, framework and importance of local community, economy and
policy for local community, and policy for local economic development.
2063221

การบริหารการคลังท,องถิ่น
3(3-0-6)
Local Financial Administration
ศึกษาแนวความคิด และหลักการในการบริหารการคลังท"องถิ่น เทคนิคการพยากรณและการจัดการ
รายรับรายจ#ายของท"องถิ่น การจัดการการเงิน ระบบบัญชี การตรวจสอบ และการวัดผลงานขององคการ
ท"องถิ่นที่มีรูปแบบการปกครองของตน ตลอดจนความสัมพันธระหว#างการคลังท"องถิ่น และการคลังระดับชาติ
โดยเน"นศึกษากรณีทั้งของประเทศไทย และต#างประเทศ
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A study of concepts and principles of local financial administration, technical forecast
and accounting , checking and evaluation in the local government, the relation of local and
national finance.
2063222

ความรู,เบื้องต,นทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค ในด"านเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภค การผลิต การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได"ประชาชาติ นโยบายของรัฐด"านเศรษฐกิจ
การค"าระหว#างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
A study of concepts and theories of micro and macro economics in the areas of
consumer behavior, production, saving, investment, national income, economic policy,
international trade, economic growth, and economics in daily life.
2061301

กฎหมายแพ=งและพาณิชย
3(3-0-6)
Civil Law
ศึกษากฎหมายเอกชนซึ่งประกอบด"วย หลักแห#งสิทธิในทางแพ#ง หลักแห#งนิติกรรม หลักสัญญา หลัก
หนี้ รวมไปถึงการใช"กฎหมายแพ#งพาณิชยในประเทศไทย กฎหมายแพ#งและพาณิชยบางลักษณะในบรรพที่5
และ 6 คือลักษณะครอบครัวและมรดก
A study of characteristics of Civil and Commercial Law under Civil and Commercial Law
Part 5 and Part 6.
2061302

กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Laws: General Principles
ศึกษาบทบัญญัติทั่วไปของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งรวมถึงบทนิยาม การใช"กฎหมายอาญา โทษและ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผู"สนับสนุน การ
กระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําผิดอีก อายุความและบทบัญญัติที่เกี่ยวข"อง
A study of characteristics of Criminal Laws, definitions, punishment, measurement of
safety, criminal liabilities, attempt, principals and supporters, concurrence of offences.
2062301

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Laws: Offense
ศึกษาความผิดลักษณะต#างๆตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 และความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาภาค 3 รวมถึงปรับข"อเท็จจริงกับข"อกฎหมายอาญาดังกล#าว
A study of characteristics of the offences under the Criminal Laws Part 2and Part 3.
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2062302

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ศึกษาหลักและทฤษฎีของกฎหมายปกครอง การใช"อํานาจปกครองและเปnาหมายของการปกครอง การ
บริการสาธารณะของรัฐ ดุลยพินิจของฝŽายปกครองและหลักเกณฑในการควบคุมดุลยพินิจตามกฎมายว#าด"วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
A study the principles and theories of Administrative Law, administrative rules and
regulation, administrative court and procedures.
2063301

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 1
ศึ กษากระบวนการดํ า เนิ น คดี อ าญาในประเทศไทย ซึ่ งประกอบด" ว ย หลั กทั่ ว ไปอํ า นาจพนั ก งาน
สอบสวน การฟnองคดีอาญาและคดีแพ#งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค"น
ปล#อยชั่วคราว การสอบสวนสามัญ การชันสูตรพลิกศพ การฟnองคดีอาญาและไต#สวนมูลฟnอง การพิจารณา คํา
พิพากษาและคําสั่งซึ่งอยู#ในภาคที่ 1 ถึงภาคที่ 3
A study of criminal procedures in Thailand under Criminal Procedure Code 1.

2063302

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Code 2
วิชาบังคับก=อนคือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีทางอาญาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด"วยการอุทธรณฎีกา การบังคับ
ตามคํ า พิ พากษาและค# า ธรรมเนี ย ม อภั ย โทษ เปลี่ ย นโทษหนั กเป. น เบาและลดโทษ ซึ่ งอยู# ในภาคที่ 4 ที่ 6
และที่ 7 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
A study of criminal procedures in Thailand under Criminal Procedure Code 2 Part 4, 6,
7.
2064301
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาถึงลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพ#งและคดีอาญา หลักในการรับ
ฟtงและไม#รับฟtงพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข"อที่ศาลรู"เองข"อสันนิษฐาน หน"าที่นําสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
A study of the principles of evidence law under the Criminal Laws Part 5.
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2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

ไม=น,อยกว=า

7 หน=วยกิต

2064001

การเตรียมฝRกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration
จัดให"มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร"อมของผู"เรียน ก#อนออกฝcกประสบการณวิชาชีพในด"านการรับรู"
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัว ผู"เ รียนให"มีความรู" ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตการมีส#วนร#วมในการฝcกปฏิบัติงานด"านรัฐประศาสนศาสตร
ในสถานการณจริง
To prepare students in professional careers in the field of public administration in the
real situation before they take the field experiences.
2064002

การฝRกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
5(450)
Field Experience in Public Administration
ฝcกงานด"านรัฐประศาสนศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน"นการรวบรวมข"อมูล
การวิเคราะหการบริหารในองคการ ตลอดจนการวางโครงการในการแก"ปtญหาการบริหารงานในองคการและ
การร#วมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ อาทิ การประชุม การฝcกอบรมการสร"างทีมงาน การประเมินผล
ฯลฯ
The students take the field experiences in both public and private sectors.

2064998

เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
2(0-4-2)
The Pre-Cooperative Education Course of Public Administration
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข"อปฏิบัติที่เกี่ยวข"อง เทคนิคในการ
สมัครงาน ความรู"พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม#น"อยกว#า 30 ชั่วโมง
studies in principles, concepts, processes of cooperative education and concerning
procedure regulations, techniques in job applications including a basic knowledge for operation
in the workplace to develop oneself in accordance with a professional standard in public
administration that have a cooperative education training process at least 30 hours.
2064999

สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
6(640)
The Cooperative Education Course of Public Administration
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย#างมีระบบ ในด"านที่เกี่ยวข"องกับทางรัฐประศาสนศาสตร โดย
นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป.นเวลาไม#น"อยกว#า 16 สัปดาห
และทําโครงงานที่ร#วมจัดทําขึ้นกับสถานประกอบการ โดยนําเสนอในรูปแบบเล#มรายงานฉบับสมบูรณ และสื่อ
ที่สร"างสรรค ภายใต"การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผลโดยอาจารยนิเ ทศ
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ร#วมกับสถานประกอบการ
operates in workplace systematically in a part which concerns of public administration
by students exactly work at workplace as a temporary officer at least 16 weeks and do a
project that cooperates with the workplace by presenting in a complete report form and
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creative media that under the supervision of a mentor from the workplace and evaluate by
supervisors, project advisors, and workplace.
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ภาคผนวก ข
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
1. นางชลพรรณ ออสปอนพันธ
Miss Chonlapan Ausponpandh
1.1 ตําแหน=งทางวิชาการ
ผู"ช#วยศาสตราจารย (รัฐประศาสนศาสตร)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

ชื่อสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปC
พ.ศ.2541
พ.ศ.2538

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตํารา หนังสือ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- ชลพรรณ ออสปอนพันธ. (2563). รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมของเครือข#ายประมงพื้นบ"านตราดและจันทบุรีด"วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิจัย
รําไพพรรณี. 14 (1) เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563, 74-81.
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มที่ 2)
- ชลพรรณ ออสปอนพันธ, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสดิ์ ฟูคณะ และ
ละเว รัตนวาร. (2561). โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข#ายประมงพื้นบ"านจันทบุรีและตราดด"วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปtญญาชาวบ"าน. วารสารวิจัยรําไพพรรณี. 12 (3) เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.
2561, 160-169.
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มที่ 2)
1.4 ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปk

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 86

มคอ.2 มรรพ.

1.5 ภาระงานสอน
รายวิชาระดับปริญญาตรี
2061101
2062205
2062207
2063211
2063212
2064226
2063213
2554901
2063210
2062202
2062204
2061201
2064230
2063223
0300301
2062104
2553302
2553308

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
การบริหารการคลังและงบประมาณ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต"น
จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
การบริหารการคลังท"องถิ่น
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
การบริหารการพัฒนา
ทฤษฎีองคการ
ระบบบริหารราชการไทย
ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
การวิเคราะหนโยบาย
การบริหารและการปกครองท"องถิ่นเปรียบเทียบ
การเมืองการปกครองไทย
ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับความสัมพันธระหว#างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การประเมินผลโครงการ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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2. นางสาวทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
Miss Tippawan Palasuksombat
2.1 ตําแหน=งทางวิชาการ
อาจารย
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปC
พ.ศ.2551

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ.2547

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตํารา หนังสือ
2.3.2 บทความทางวิชาการ
- ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ, นภา จันทรตรี และราตรี พิงกุศล. (2559). ความต,องการ
สวัสดิการสังคมของผู,สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร"างองคความรู"ใหม# รับใช"สังคม”. วันที่ 7-8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 311-315.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- นภา จันทรตรี, ราตรี พิงกุศล และทิพวรรณ พละสุขสมบัติ. (2559). แนวทางการ
พัฒนาการจัดการการท=องเที่ยวเชิงนิเวศน โดยกระบวนการมีส=วนร=วมของชุมชนเพื่อการท=องเที่ยวอย=าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร"างองคความรู"ใหม# รับใช"สังคม”. วันที่ 7-8
กรกฎาคม พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 51-55.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
2.4 ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปk
2.4 ภาระงานสอน
รายวิชาระดับปริญญาตรี
2061101
2061109
2061103
2061102

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น
ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น
การปกครองท"องถิ่นไทย

3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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2063401
2063106
0041203
2063223
2064226
0002101
2063216
2061201
2062206

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถิ่น
จันทบุรีศึกษา
การบริหารและการปกครองท"องถิ่นเปรียบเทียบ
จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
การเมืองการปกครอง
การศึกษาค"นคว"าตําราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
แรงงานสัมพันธ

3
3
1
3
3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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3. นางสาวนภา จันทรตรี
Miss Napha Chanter
3.1 ตําแหน=งทางวิชาการ
ผู"ช#วยศาสตราจารย (รัฐประศาสนศาสตร)
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารทั่วไป)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปC
พ.ศ.2552

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2545
พ.ศ.2542

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตํารา หนังสือ
3.3.2 บทความทางวิชาการ
- นภา จันทรตรี และ พงศธร จันทรตรี. (2561). การมีส#วนร#วมของประชาชนในการ
อนุรักษและฟ—˜นฟูปŽาชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน. วารสารวิจัย
รําไพพรรณี. 12 (3) เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561, 201-207.
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มที่ 2)
- นภา จันทรตรี, ราตรี พิงกุศล และทิพวรรณ พละสุขสมบัติ. (2559). แนวทางการ
พัฒนาการจัดการการท=องเที่ยวเชิงนิเวศน โดยกระบวนการมีส=วนร=วมของชุมชนเพื่อการท=องเที่ยวอย=าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร"างองคความรู"ใหม# รับใช"สังคม”. วันที่ 7-8
กรกฎาคม พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 51-55.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
3.4 ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปk
3.5 ภาระงานสอน
รายวิชาระดับปริญญาตรี
2063201
2064227
2062207
2063212
2063402

การบริหารการพัฒนา
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องต"น
สถิติสําหรับนักวิจัยท"องถิ่น

3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
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หน#วยกิต
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2063106
2061102
2063216
2062202
2064229
2553308
2554901

แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถิ่น
การปกครองท"องถิ่นไทย
การศึกษาค"นคว"าตําราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีองคการ
ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ
การประเมินผลโครงการ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

3
3
3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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4. ว=าที่เรือโท เอกชัย กิจเกษาเจริญ
Mr.Ekachai Kitkasachroen
4.1 ตําแหน=งทางวิชาการ
ผู"ช#วยศาสตราจารย (รัฐประศาสนศาสตร)
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(นโยบายสาธารณะ)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปC
พ.ศ.2544

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2554

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ

พ.ศ.2536

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตํารา หนังสือ
- เอกชัย กิจเกษาเจริญ. (2560). การเมืองการปกครองไทย : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. พิมพครั้งที่ 1.
จันทบุรี. เผยแพร#ตํารา หนังสือ เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 . 161 หน"า.
(ตําราหรือหนังสือที่ได"รับการประเมินผ#านเกณฑการขอรับตําแหน#งทางวิชาการแล"ว)
4.3.2 บทความทางวิชาการ
4.4 ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา 15 ปk
4.4 ภาระงานสอน
รายวิชาระดับปริญญาตรี
0021301
2064231
0041203
2063210
2064230
2063107
0041202

การเมืองการปกครองไทย
การเมืองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จันทบุรีศึกษา
การบริหารการพัฒนา
การวิเคราะหนโยบาย
สัมมนาปtญหาการเมืองการปกครองไทย
ตะวันออกศึกษา

3
3
1
3
3
3
1

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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2064226
2097110
2064227
2062206
2063223
2061102

จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม
องคกรและภาวะผู"นําเพื่อการพัฒนา
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
แรงงานสัมพันธ
การบริหารและการปกครองท"องถิ่นเปรียบเทียบ
การปกครองท"องถิ่นไทย

3
3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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5. นางสาวเรืองอุไร วรรณโก
Miss Ruangrai Wannako
5.1 ตําแหน=งทางวิชาการ
ผู"ช#วยศาสตราจารย (รัฐประศาสนศาสตร)
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารทั่วไป)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การบริหารงานทั่วไป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปC
พ.ศ.2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ 2559

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ.2537

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตํารา หนังสือ
- เรืองอุไร วรรณโก. (2560). องคการและการจัดการภาครัฐ : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. พิมพครั้งที่ 1.
จันทบุรี. เผยแพร#ตํารา หนังสือ เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560. 145 หน"า.
(ตําราหรือหนังสือที่ได"รับการประเมินผ#านเกณฑการขอรับตําแหน#งทางวิชาการแล"ว)
5.3.2 บทความทางวิชาการ
5.4 ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปk
5.5 ภาระงานสอน
รายวิชาระดับปริญญาตรี
2063107
2061201
2062202
2064230
2062208
2062209
2064229
2063221

สัมมนาปtญหาการเมืองการปกครองไทย
ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีองคการ
การวิเคราะหนโยบาย
เทคนิคการบริหาร
การจัดองคกรท"องถิ่น
ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ
หลักการและกลยุทธการบริหารท"องถิ่น

3
3
3
3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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2063401
2063213
2063211
2063216
2062405

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
การบริหารการคลังท"องถิ่น
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การศึกษาค"นคว"าตําราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

3
3
3
3
3

หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
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ภาคผนวก ค
คําสั่งแต=งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คําสั่งแต=งตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
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ภาคผนวก ง.
-

ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข"าสู#การศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝcกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาต#างประเทศฯ พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2562
ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562
ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว=าด,วย
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข,าสู=การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559
1) จํานวนหน=วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม=น,อยกว=า
30
12
1.1 กลุ#มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ#มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9
9
1.3 กลุ#มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและการกีฬา

หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต

3) หมวดวิชาเฉพาะ ไม=น,อยกว=า
1.1 กลุ#มวิชาแกน
1.2 กลุ#มเฉพาะด"าน ไม#น"อยกว#า
1.3 กลุ#มวิชาฝcกประสบการณภาคสนาม

หน=วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต
หน#วยกิต

100
54
39
7

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=น,อยกว=า
6 หน=วยกิต
1. กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จํานวน 12 หน=วยกิต
1.1 กลุ=มวิชาภาษาอังกฤษ ให,เลือกเรียน จํานวน 6 หน=วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู" 3(3-0-6)
1.2 กลุ=มวิชาภาษาไทย ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
1.3 กลุ=มวิชาภาษาอื่น ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต
3(3-0-6)
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุŽนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001309 ภาษาพม#าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564
1) จํานวนหน=วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หหน=วยกิต
30 หน=วยกิต
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9 หน#วยกิต
1.1 กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม
6 หน#วยกิต
1.2 กลุ#มวิชาการนําความรู"สสู# ากล
6 หน#วยกิต
1.3 กลุ#มวิชาความอดทน
6 หน#วยกิต
1.4 กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
3 หน#วยกิต
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก
3) หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน=วยกิต
54 หน#วยกิต
1.1 กลุ#มวิชาแกน
39 หน#วยกิต
1.2 กลุ#มเฉพาะด"าน ไม#น"อยกว#า
7 หน#วยกิต
1.3 กลุ#มวิชาฝcกประสบการณวิชาชีพและ
สหกิจศึกษา
4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=น,อยกว=า
6 หน=วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน 30 หน=วยกิต
1.1 กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 9 หน=วยกิต
0163001 ศาสตรพระราชาสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน 3(3-0-6)
และเลือกอีก 6 หน#วยกิต จากรายวิชาต#อไปนี้
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
0163003 ภูมิคุ"มกันการทุจริต
3(3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
3(2-2-5)
1.2 กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล
จํานวน 6 หน=วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
3(2-2-5)
ศตวรรษที่ 21
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
3(2-2-5)
ศตวรรษที่ 21
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(2-2-5)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร โพล และการนําเสนอ
3(2-2-5)
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มคอ.2 มรรพ.

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2. กลุ=มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9 หน=วยกิต
2.1 กลุ=มวิชามนุษศาสตร ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต
3(3-0-6)
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002104 มนุษยกับทักษะการคิด
3(3-0-6)
2.2 กลุ=มวิชาสังคมศาสตร ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
3(3-0-6)
2.3 ให,เลือกเรียนจากกลุ=มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 3 หน=วยกิต
3(3-0-6)
0002301 มนุษยกับการพัฒนาตน
0002302 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
0002303 จิตตปtญญาศึกษา
3(3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002305 ภาวะผู"นําและผู"ตาม
3(3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
3(3-0-6)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002308 มนุษยกับเครื่องแต#งกาย
3(3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตนกับสังคมไทย
3(3-0-6)
0002315 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0002316 ภูมิปtญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
0002318 ความเป.นพลเมืองในระบอประชาธิปไตย 3(3-0-6)
3(3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
3(3-0-6)
0002320 การวิเคราะหสถานการณปtจจุบัน
เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0002321 การรู"เท#าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
0002322 ความเป.นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
0002323 หลักพื้นฐานการคุ"มครองสิทธิในทรัพยสิน 3(3-0-6)
ทางปtญญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1.3 กลุ=มวิชาความอดทน
จํานวน 6 หน=วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท"องถิ่น
3(2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3(3-0-6)
ของไทย
0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค
3(2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
3(2-2-5)
0363006 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
3(2-2-5)
การพัฒนา
0363007 แนวพระราชดําริด"านพืชพรรณและ
3(2-2-5)
การเกษตร
1.4 กลุ=มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ
จํานวน 6 หน=วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
3(3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม
3(3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
3(3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
3(3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
3(2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
1.5 ให,เลือกกลุ=มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก
จํานวน 3 หน=วยกิต
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มคอ.2 มรรพ.

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
3. กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและการกีฬา จํานวน 9
หน=วยกิต
3.1 กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร ให,เลือกเรียนจํานวน 3 หน=วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
3(3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล"อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม#
3(3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจําวัน
3.2 กลุ=มวิชาคณิตศาสตรให,เลือกเรียนจํานวน 3 หน=วยกิต
3(3-0-6)
0003201 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
0003202 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0003203 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
0003204 คณิตศาสตรเพื่อฝcกทักษะทางปtญญา
3(3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกตทัว่ ไป
3(3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

3.3 กลุ=มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬาให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต
3.3.1 รายวิชาด,านเทคโนโลยี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข"อมูลเบื้องต"น 3(2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับชีวิตสมัยใหม#
3(2-2-5)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม#ด"วยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม#แบบพาณิชย
3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกสเบื้องต"น
3(2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช#างเบื้องต"นในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด"านการถ#ายภาพ
และตกแต#งภาพ
3(2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3.3.2 รายวิชาด,านการกีฬา
0003308 การออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข"าจังหวะและกีฬาลีลาศ
3(2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
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มคอ.2 มรรพ.

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุม= วิชาแกน)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม=น,อยกว=า
100 หน=วยกิต
2.1 กลุ=มวิชาแกน
54 หน=วยกิต
2.1.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
2061101 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร
3(3-0-6)
2061102 ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น
3(3-0-6)
2061104 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับความสัมพันธ
3(3-0-6)
ระหว#างประเทศ
2061105 การปกครองและการบริหารท"องถิ่น
3(3-0-6)
2062101 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น
3(3-0-6)
2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วม 3(3-0-6)
ในระดับท"องถิ่น
2063101 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
2063102 จริยศาสตรและความเป.นธรรมทางสังคม 3(3-0-6)
2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5)
เบื้องต"น
2063104 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
2064101 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
2064102 การเมืองกับการบริหาร
3(3-0-6)
2.1.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
2062103 องคการและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
2.1.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
2062104 ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบาย
3(3-0-6)
สาธารณะ
2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
2.1.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร
3(3-0-6)
2.1.5 องคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม=น,อยกว=า
100 หน=วยกิต
2.1 กลุ=มวิชาแกน
54 หน=วยกิต
2.1.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.1.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.1.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.1.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.1.5 องคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
ไม#เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 148

มคอ.2 มรรพ.

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุม= วิชาเฉพาะด,าน)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน ไม=น,อยกว=า
39 หน=วยกิต
2.2.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2062202 การบริหารท"องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2063201 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#
3(3-0-6)
2063202 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
2063203 การเมืองไทย
3(3-0-6)
2063204 การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของ 3(3-0-6)
ชุมชนชายแดน
2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
3(3-0-6)
2064202 จริยธรรมนักบริหาร
3(3-0-6)
2064203 การศึกษาเอกเทศ
3(3-0-6)
2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสน3(3-0-6)
ศาสตร
2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
2.2.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
2063208 การบริหารงานพัสดุ
3(3-0-6)
2064205 ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส#วนร#วม 3(3-0-6)
ทางการเมืองของประชาคมท"องถิ่น
2.2.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
2063209 วิเคราะหนโยบาย
3(3-0-6)
2063210 ประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
2063211 การเมืองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
2063212 ชุมชนและท"องถิ่นศึกษาของอาเซียน
3(3-0-6)
2063213 ยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดการ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก
2.2.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
2062204 พฤติกรรมองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
2062205 การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน
3(3-0-6)
2063214 แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
2063217 การสร"างทีมงาน
3(3-0-6)
2063218 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
2063219 การพัฒนาบุคคลและการอบรม
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน ไม=น,อยกว=า
39 หน=วยกิต
2.2.1 กลุ=มองคความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.2.2 กลุ=มองคความรู,ด,านองคการและการจัดการ
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.2.3 กลุ=มองคความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.2.4 กลุ=มองคความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุม= วิชาเฉพาะด,าน)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2.2.5 กลุ=มองคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
2063220 เศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น
3(3-0-6)
2063221 การบริหารการคลังท"องถิ่น
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
2.2.5 กลุ=มองคความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ
ไม#เปลี่ยนแปลง
ไม#เปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา 2063222 ความรู"เบื้องต"นทาง
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร
2.2.6 กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
2.2.6 กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร
2061301 กฎหมายแพ#งและพาณิชย
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2061302 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2062301 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2063301 กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 1
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2063302 กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 2
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2064301 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
ไม#เปลี่ยนแปลง
2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณภาคสนาม ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต 2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณและสหกิจศึกษา
ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
ไม#เปลี่ยนแปลง
รัฐประศาสนศาสตร
2064002 เตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 2(0-4-2)
2064003 การฝcกประสบการณวิชาชีพ
5(450)
2064002 การฝcกประสบการณวิชาชีพ
5(450)
รัฐประศาสนศาสตร

2064004 สหกิจศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร

5(450)

2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร

6(640)

โครงสร,างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี
-ไม#มีการเปลี่ยนแปลงให"เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไม#ซ้ํากับรายวิชาที่เ คย
เรียนมาแล"ว และต"องไม#เป.นรายวิชาที่เคยกําหนดให"เรียน จํานวน 6 หน#วยกิต
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ภาคผนวก ช
ตารางเทียบรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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มคอ.2 มรรพ.

ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

2061101

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร

3(3-0-6)

2061101

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐศาสตร

3(3-0-6)

2061102

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น

3(3-0-6)

2061102

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2061103

ความรู"เบื้องต"นทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ปรัชญาการเมืองเบื้องต"น

3(3-0-6)

2062104

3(3-0-6)

2061105

ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหว#างประเทศ
การปกครองและการบริหารท"องถิน่

3(3-0-6)

2061105

ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหว#างประเทศ
การปกครองและการบริหารท"องถิน่

2062101

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น

3(3-0-6)

2062101

เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องต"น

3(3-0-6)

2062102

แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วน
ร#วมในระดับท"องถิ่น
การบริหารการพัฒนา

3(3-0-6)

2062102

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2063101

แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส#วนร#วมในระดับท"องถิ่น
การบริหารการพัฒนา

จริยศาสตรและความเป.นธรรมทาง
สังคม
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตรเบื้องต"น
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

3(3-0-6)

2063102

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2063103

3(3-0-6)

2063104

จริยศาสตรและความเป.นธรรมทาง
สังคม
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตรเบื้องต"น
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

3(3-0-6)

2064101

3(3-0-6)

2064102

สถิติสาํ หรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
การเมืองกับการบริหาร

3(3-0-6)

2064102

สถิติสาํ หรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
การเมืองกับการบริหาร

2062103

องคการและการจัดการภาครัฐ

3(3-0-6)

2062103

องคการและการจัดการภาครัฐ

3(3-0-6)

2062203

เทคนิคและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
การวางแผนและการบริหาร
โครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคกร
การบริหารการคลังและงบประมาณ

3(3-0-6)

2062203

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2062104

3(3-0-6)

2062105

3(3-0-6)

2062106

3(3-0-6)

2063105

เทคนิคและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ความรู"เบื้องต"นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
การวางแผนและการบริหาร
โครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคกร
การบริหารการคลังและงบประมาณ

2061103
2062104

2063101
2063102
2063103
2063104
2064101

2062104
2062105
2062106
2063105

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

2062201

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

2062201

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

2062202

การบริหารท"องถิ่นเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

2062202

การบริหารท"องถิ่นเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

2063201

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#

3(3-0-6)

2063201

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#

3(3-0-6)

2063202

ทฤษฎีการเมือง

3(3-0-6)

2063202

ทฤษฎีการเมือง

3(3-0-6)

2063203

การเมืองไทย

3(3-0-6)

2063203

การเมืองไทย

3(3-0-6)

2063204

3(3-0-6)

2063204

3(3-0-6)

2063205

3(3-0-6)

2064202

การจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคงของชุมชนชายแดน
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ
ไทย
จริยธรรมนักบริหาร

3(3-0-6)

2064202

การจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคงของชุมชนชายแดน
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ
ไทย
จริยธรรมนักบริหาร

2064203

การศึกษาเอกเทศ

3(3-0-6)

2064203

การศึกษาเอกเทศ

3(3-0-6)

2064204

3(3-0-6)

2064204

3(3-0-6)

2064207

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร
สัมมนาการเมืองการปกครอง

3(3-0-6)

2064207

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร
สัมมนาการเมืองการปกครอง

2063208

การบริหารงานพัสดุ

3(3-0-6)

2063208

การบริหารงานพัสดุ

3(3-0-6)

2064205

3(3-0-6)

2064205

3(3-0-6)

2063209

ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส#วน
ร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถิ่น
วิเคราะหนโยบาย

3(3-0-6)

2063209

ยุทธศาสตรการจัดตั้งและการมีส#วน
ร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถิ่น
วิเคราะหนโยบาย

3(3-0-6)

2063210

ประเมินผลโครงการ

3(3-0-6)

2063210

ประเมินผลโครงการ

3(3-0-6)

2063211

การเมืองกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ
ชุมชนและท"องถิ่นศึกษาของ
อาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
จัดการสิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก

3(3-0-6)

2063211

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2063212

3(3-0-6)

2063213

2062204

พฤติกรรมองคการภาครัฐ

3(3-0-6)

2062204

การเมืองกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ
ชุมชนและท"องถิ่นศึกษาของ
อาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
จัดการสิ่งแวดล"อมในภาค
ตะวันออก
พฤติกรรมองคการภาครัฐ

2062205

การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน

3(3-0-6)

2062205

การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน

3(3-0-6)

2063214

แรงงานสัมพันธ

3(3-0-6)

2063214

แรงงานสัมพันธ

3(3-0-6)

2063217

การสร"างทีมงาน

3(3-0-6)

2063217

การสร"างทีมงาน

3(3-0-6)

2063205

2063212
2063213

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน=วยกิต

2063218

การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน

3(3-0-6)

2063218

2063219

การพัฒนาบุคคลและการอบรม

3(3-0-6)

2063220

เศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น

2063221

3(3-0-6)

2063219

การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
แรงงาน
การพัฒนาบุคคลและการอบรม

3(3-0-6)

2063220

เศรษฐกิจชุมชนท"องถิ่น

3(3-0-6)

การบริหารการคลังท"องถิ่น

3(3-0-6)

2063221

การบริหารการคลังท"องถิ่น

3(3-0-6)

2061301

กฎหมายแพ#งและพาณิชย

3(3-0-6)

2061301

กฎหมายแพ#งและพาณิชย

3(3-0-6)

2061302

กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป

3(3-0-6)

2061302

กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติทั่วไป

3(3-0-6)

2062301

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

3(3-0-6)

2062301

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

3(3-0-6)

2063301

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 1

3(3-0-6)

2063301

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 1

3(3-0-6)

2063302

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 2

3(3-0-6)

2063302

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 2

3(3-0-6)

2064301

กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0-6)

2064301

กฎหมายลักษณะพยาน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 154

