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รัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ท่ีคณะกรรมการประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�        
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for Higher Education, TQF :  HEd. )  ของคณะอนุกรรมการด" านมาตรฐานการอุดมศึกษา สํ านักงาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ท่ีได"เป[ดสอนอยู#แล"วนั้น ท้ังนี้ได"มีการปรับปรุงแก"ไขหลักสูตรก#อนนําหลักสูตรเสนอ
ต#อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรหวังว#าหลักสูตรนี้จะช#วยพัฒนาบุคลากรของชาติ ให"มีความรู"ความสามารถ
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู#ในภาคตะวันออกและเป.นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดชายแดนการเป[ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเกิดข้ึนปลายปk พ.ศ. 2558 ท่ีมีผลกระทบโดยตรงเนื่องจาก
ประเทศไทยเป.นพ้ืนท่ีท่ีอยู#ตรงกลางของภูมิภาคมีท่ีต้ังเหมาะสมในด"านการเป.นศูนย�กลางภูมิภาค ทําให"มีข"อ
ได"เปรียบหลายด"าน โดยเฉพาะการขนส#ง และการคมนาคมขนส#งท้ังทางบกและทางอากาศครอบคลุมและ
รองรับได"อย#างมีประสิทธิภาพทําให"เกิดการไหลเข"าของแรงงานต#างประเทศท้ังเพ่ือเป.นทางผ#านและเข"ามา
ทํางานทําให"แรงงานในตลาดแรงงานมีการแข#งขันสูง การขาดแคลนแรงงานฝkมือการเปลี่ยนแปลงของข"อ
กฎหมายทําให"องค�กรภาครัฐและเอกชนต"องปรับเปลี่ยนโครงสร"างและระบบการทํางานขององค�กรให"มี
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ภาคส#วนต#าง ๆ  

นอกจากนี้ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ�โรคระบาด Covid-19 ส#งผลต#อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร"างต#าง ๆ ของสังคมโลก ท้ังด"านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษา มีผลท้ังปริมาณนักศึกษา และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให"หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตต"องมีการปรับปรุง
หลักสูตรให"มีความพร"อมต#อการเปลี่ยนแปลงในปtจจุบันให"บัณฑิตมีความรู"ความสามารถในการแข#งขันและ
ปรับตัวในการทํางานรูปแบบ New Normal ได" 

ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร�  หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2564 จึงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู"ความสามารถเพียงพอท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค�กรภาครัฐและ
เอกชน 

 

11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติฉบับท่ี 12 ท่ีมุ#งเน"นการพัฒนาศักยภาพเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต#างและหลากหลาย เพ่ือเป.นศูนย�กลางในการพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับนโยบายการกระจายอํานาจสู#ท"องถ่ินเพ่ือแปลงสู#การปฏิบัติ
ในระดับต#าง ๆ ท่ีสอดคล"องกับสภาพภูมิสังคมและกระจายการพัฒนาลงสู#พ้ืนท่ีโดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี
ภารกิจและการมีส#วนร#วมให"จังหวัดเป.นพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป.นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู#ประเทศและประเทศสู#ชุมชนเพ่ิมการใช"องค�ความรู"เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร"างสรรค�ให"เป.นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส#วนท้ังระดับพ้ืนท่ีท"องถ่ินและชุมชนใช"
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนอย#างบูรณาการให"การ
ขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด"วยกระบวนการสร"างเครือข#ายหรือคลัสเตอร�ท่ีตอบสนองต#อการแก"ปtญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีและแนวคิดปฏิรูประบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลทําให"ภาครัฐต"องการบุคลากรท่ี
มีความรู"ความสามารถในการบริหารงานภาครัฐเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจึงผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต#อสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ท่ีมีความขัดแย"งกันจึงนําไปสู#การผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได" 
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12. ผลกระทบจาก ข,อ 11.1 และ 11.2 ต=อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข,องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มีความจําเป.นต"องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรทีมีความรู"ทางด"าน   
รัฐประศาสนศาสตร�เพ่ือสนองความต"องการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยู#อีกมากในภาครัฐโดยกําลังคนท่ี
ผลิตนั้นจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให"เข"ากับลักษณะงานท่ีจะไปปฏิบัติพร"อมท้ังต"องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมกํากับในการปฏิบัติงาน 

12.2 ความเก่ียวข,องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลิตบัณฑิตให"มีความรู"ความสามารถคุณธรรมและจรรยาบรรณตามสาขาวิชาชีพโดยทาง

หลักสูตรได"พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให"เป.นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ส#งเสริมและพัฒนาการสร"างองค�ความรู"ผ#านกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร�อันจะนําไปสู#
การพัฒนาสังคมและท"องถ่ินได"เป.นอย#างดีซ่ึงเน"นการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร�ให"แก#ประชาชนในท"องถ่ินชุมชน 

13. ความสัมพันธ� (ถ,ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1 กลุ=มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปGดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

วิชาศึกษาท่ัวไปได"แก#กลุ#มวิชาภาษากลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล 
กลุ#มวิชาความอดทน กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

13.2 รายวิชาท่ีเปGดสอนให,คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
การเมืองการปกครองไทย 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย�ประจําหลักสูตรประสานงานกับกองบริการการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการด"านการจัด

ตารางเรียนและตารางสอบ 
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หมวดที ่2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
ปรัชญา 

มุ#งผลิตบัณฑิต มุ#งสร"างบัณฑิตท่ีมีความรู" ความเชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ
ประยุกต�ความรู" ในการปฏิบัติงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมีศักยภาพและทักษะในการทํางานด"วย
จิตสํานึกรับผิดชอบต#อสังคม 

ความสําคัญ 
  เป.นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช"สังคม ท้ังด"านการปกครองและการบริหารรัฐกิจและการ
ปกครองท"องถ่ินท่ีมีคุณภาพและได"รับการยอมรับของสังคม 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให"สอดคล"องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐประศาสน-

ศาสตร� พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดแก#นักศึกษาในการสอบบรรจุเข"า
รับราชการในหลายหน#วยงาน เช#น ตํารวจ องค�กรปกครองท"องถ่ินและการทํางานในหน#วยงานวิชาชีพท่ี
เก่ียวข"องท้ังภาครัฐและเอกชนพร"อมรองรับกับการเป[ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือให"นักศึกษามีความรู"
และศักยภาพท่ีมีความพร"อมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและทําให"การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามผลการ
เรียนรู"ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให"มีความรู"ทางรัฐประศาสนศาสตร� ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให"สอดคล"องกับภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

 3. เพ่ือรองรับความต"องการในการพัฒนาบุคลากรของหน#วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง วิธีการทําตามแผน หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให"มี
มาตรฐานไม#ต่ํากว#าท่ีเกณฑ�สกอ.
กําหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยเน"นการ
มีส#วนร#วมทุกภาคส#วน 
1.2 มีการติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรอย#างสมํ่าเสมอ 

1.1 เอกสารหลักสูตรท่ีได"รับการ
ปรับปรุงแล"ว 
1.2 รายงานการประชุมและ
ติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ให"นักศึกษามีความรู"และทักษะ
เพ่ือปรับตัวได"จากสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย 
 

2.1 ปรับปรุงโครงสร"างหลักสูตร 
2.2 ส#งเสริมการทําผลงาน 
 

2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงปk พ.ศ.
2564 
2.2 มคอ.3 และมคอ.5 
2.2 ผลความพึงพอใจของ
หน#วยงานท่ีมีต#อนักศึกษา 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด"านการเรียน
การสอน 

3.1 อบรมสัมมนาด"านการเรียน
การสอน 
3.2 ส#งเสริมการทําผลงานทาง
วิชาการ 

3.1 ปริมาณผลงานการบริการ
วิชาการแก#องค�กรภายนอกต#อ
อาจารย�ของหลักสูตร 
3.2 จํานวนอาจารย�เข"าสู#ตําแหน#ง
วิชาการ 
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หมวดที ่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 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต#เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต#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. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว#าด"วยการจัดศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข,า 
1. นักศึกษาขาดความรู"ความเข"าใจทางด"านการใช"ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย#างถูกต"อง 
2. นักศึกษาขาดการเตรียมความพร"อมต#อการเรียนระดับอุดมศึกษาซ่ึงมีความแตกต#างจาก 

ระดับมัธยมศึกษา 
2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก,ไขปMญหา/ข,อจํากัดของนักศึกษาในข,อ 2.3 

1. สําหรับนักศึกษาจะมีการกําหนดให"มีการเรียนรายวิชาศึกษาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข"องกับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชั้นปkท่ี 1 
  2. มีการส#งเสริมให"อาจารย�สามารถให"คําปรึกษากับนักศึกษาได"แม"ไม#ได"เป.นอาจารย�ท่ีปรึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปC 
          

ปCการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จํานวนรับเข"า (ปk 1) 37 37 37 37 37 

นักศึกษาชั้นปkท่ี 2 
นักศึกษาชั้นปkท่ี 3 
นักศึกษาชั้นปkท่ี 4 

- 
- 
- 

37 
- 
- 

37 
37 
- 

37 
37 
37 

37 
37 
37 

รวม 37 74 111 148 148 

คาดว#าจะสําเร็จการศึกษา(1) - - - 37 37 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
หน=วย : บาท 

หมวดรายจ=าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินการ 
3. งบลงทุน 

60,000 
100,000 
100,000 

70,000 
110,000 
100,000 

90,000 
120,000 
60,000 

100,000 
130,000 
70,000 

110,000 
140,000 
80,000 

รวม 260,000 280,000 270,000 300,000 330,000 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบเงินอุดหนุน 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 

รวม 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.นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.8 การเทียบโอนหน=วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข,ามหาวิทยาลัย 

เป.นไปตามระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีว#าด"วยเรื่อง
การเทียบโอนหน#วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข"ามหาวิทยาลัยดังนี้ (ภาคผนวก ง) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข"าสู#การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณี พ.ศ. 2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝcกประสบการณ�วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ต#างประเทศฯ พ.ศ. 2561 
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Moral Education for Self Development 
 
 

 

0163003 ภูมิคุ"มกันการทุจริต  
Anti Corruption Immunity 

3(3-0-6) 
 

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

0163005 ชีวิตและความตาย  
Life and Death 

3(2-2-5) 

  
    1.2 กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล         6     หน=วยกิต 

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Thai for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21  
English for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21  
Chinese for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21  
Khmer for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน  
Thai and ASEAN Society and Culture 

3(3-0-6) 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล  
Life in the digital age 

3(2-2-5) 

0263007 คอมพิวเตอร� โพล และการนําเสนอ  
Computer, Poll and Presentation 

3(2-2-5) 

     1.3 กลุ=มวิชาความอดทน           6     หน=วยกิต 
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท"องถ่ิน 

Volunteer with local development 
3(2-2-5) 

0363002 การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  
Citizenship of Thai Democracy 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค�  
Creative Community Learning 

3(2-2-5) 

0363005 พลเมืองสีเขียว  
Green Citizen 

3(2-2-5) 

0363006 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา  
Basic Smart Technology and Development 

3(2-2-5) 
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0363007 แนวพระราชดําริด"านพืชพรรณและการเกษตร  
Royal Initiation in Plant and Agriculture 

3(2-2-5) 

. 
     1.4 กลุ=มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ          6     หน=วยกิต 

0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

3(3-0-6) 

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม  
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี  
Digital Business and SMEs 

3(3-0-6) 

0463005 การเงินและความม่ันคง  
Finance and Wealth 

3(3-0-6) 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ  
Gems and Jewelry 

3(3-0-6) 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ  
Life and health management 

3(2-2-5) 

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษท่ี 21  
Arts for Daily Life in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0463009 สุนทรียะการเกษตร  
Aesthetic Agriculture 

3(2-2-5) 

0463010 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

      1.5 ให,เลือกกลุ=มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก         3     หน=วยกิต 
         ให"เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีไม#ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล"ว 

และต"องไม#เป.นรายวิชาท่ีกําหนดให"เรียนโดยไม#นับหน#วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          100   หน=วยกิต 
          2.1 กลุ=มวิชาแกน                    54    หน=วยกิต 

                        2.1.1  กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร� 
2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 

Introduction to Political Science 
3(3-0-6) 

2061102 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 
Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 
Introduction to Political Philosophy 

3(3-0-6) 

2061104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 
Introduction to International Relations 

3(3-0-6) 



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 12 
 

2061105 การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน  
Local Governance and Administration 
 

3(3-0-6) 

2062101 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 
Introduction to Political Economy   

3(3-0-6) 

2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถ่ิน 
Concept on Democracy and Participation in Local 
Governance 

3(3-0-6) 

2063101 การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

3(3-0-6) 

2063102 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 
Ethics and Social Justice 

3(3-0-6) 

2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต"น  
Introduction to Public Administration Research 
Methodology 

3(2-2-5) 

2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร� 
Public AdministrationTheory 

3(3-0-6) 

2064101 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 
Statistics for Social Science Research 

3(3-0-6) 

2064102 การเมืองกับการบริหาร 
 Politics and Administration 

3(3-0-6) 

                         2.1.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ   
2062103 องค�การและการจัดการภาครัฐ 

Organization and Public Management 
3(3-0-6) 

                         2.1.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ  

 

2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  
Introduction to Public Policy 

3(3-0-6) 

2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ                                           
Planning  and Project Management 

3(3-0-6) 

                         2.1.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย�  
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร 

Public Human Resource Administration 
3(3-0-6) 

 

                         2.1.5  องค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ 
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ  

Financial and Budgeting Administration 
3(3-0-6) 
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     2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน        ไม=น,อยกว=า       39    หน=วยกิต 

              2.2.1 กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร� 
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 

Comparative  Public  Administration 
3(3-0-6) 

2062202 การบริหารท"องถ่ินเปรียบเทียบ 
Comparative Local Government and Administration 

3(3-0-6) 

2063201 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม#  
New Public Management 

3(3-0-6) 

2063202 ทฤษฏีการเมือง 
Political Theory 

3(3-0-6) 

2063203 การเมืองไทย 
Thai Politics 

3(3-0-6) 

2063204 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของชุมชนชายแดน  
Security Resource Management of Border Community 

3(3-0-6) 

2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 
Culture and Development in Thailand 

3(3-0-6) 

2064201 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร� 
Seminar in Public Administration 

3(3-0-6) 

2064202 จริยธรรมนักบริหาร 
Ethics for  Administrator 

3(3-0-6) 

2064203 การศึกษาเอกเทศ 
Independent Studies 

3(3-0-6) 

2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร� 
English for Public  Administration 

3(3-0-6) 
 

2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง 
Seminar Politics and Government 

3(3-0-6) 

                         2.2.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ   
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ  

Technique and Public Administration 
3(3-0-6) 

2063206 จัดการความขัดแย"งในองค�การ 
Conflict Management in Organizations 

3(3-0-6) 

2063207 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
Management Information System 

3(3-0-6) 

2063208 การบริหารงานพัสดุ 
Inventory Management 

3(3-0-6) 
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2064205 ยุทธศาสตร�การจัดต้ังและการมีส#วนร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถ่ิน            
Strategies for Political Organization and Participation 

3(3-0-6) 

2064206 การวิเคราะห�และการจัดการความขัดแย"งในท"องถ่ิน                          
Conflict Management Analysis in Locality 

3(3-0-6) 

                         2.2.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ  

 

2063209 วิเคราะห�นโยบาย                                                                
Policy Analysis 

3(3-0-6) 

2063210 ประเมินผลโครงการ 
Project Evaluation 

3(3-0-6) 

2063211 การเมืองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
Politics and Policy Implementation 

3(3-0-6) 

2063212 ชุมชนและท"องถ่ินศึกษาของอาเซียน 
Community and Local Studies of ASEAN 

3(3-0-6) 

2063213 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก        
Development Strategy and Environmental Management in 
the Eastern Region 

3(3-0-6) 

                         2.2.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย�  
2062204 พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 

Organization Behavior 
3(3-0-6) 

2062205 การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน 
Wage and Salary Management in Public Sector 

3(3-0-6) 

2063214 แรงงานสัมพันธ�   
Labor  Relation 

3(3-0-6) 

2063215 ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ 
Leadership in Public Sectors 

3(3-0-6) 

2063216 การพัฒนาองค�การภาครัฐ 
Development of Public Organizations 

3(3-0-6) 

2063217 การสร"างทีมงาน 
Team Building 

3(3-0-6) 

2063218 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน                           
Industrialization and Labor 

3(3-0-6) 

2063219 การพัฒนาบุคคลและการอบรม 
Personal Development and Training 

3(3-0-6) 

 

                         2.2.5  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ 
2063220 เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน      

Economy of Local Community 
3(3-0-6) 
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2063221 การบริหารการคลังท"องถ่ิน   
 Local Financial Administration 

3(3-0-6) 

2063222 ความรู"เบ้ืองต"นทางเศรษฐศาสตร�   
 Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

                         2.2.6  กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร�  
2061301 กฎหมายแพ#งและพาณิชย� 

Civil Law 
3(3-0-6) 

2061302 กฎหมายอาญา1 :บทบัญญัติท่ัวไป 
Criminal Laws  : General  Principles 

3(3-0-6) 

2062301 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 
Criminal Laws: Offense 

3(3-0-6) 

2062302 กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

3(3-0-6) 

2063301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
Criminal Procedure Code 1 

3(3-0-6) 

2063302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Criminal Procedure Code 2 

3(3-0-6) 

2064301 กฎหมายลักษณะพยาน 
Law  of  Evidence 

3(3-0-6) 

               2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณ�วิชาชีพและสหกิจศึกษา    ไม=น,อยกว=า    7   หน=วยกิต 
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร� 

Preparation for Professional Experience in Public 
Administration     

2(90) 

2064002 การฝcกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร� 
Field Experience in Public Administration 

5(450) 

2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 
The Pre-Cooperative Education Course of Public 
Administration  

2(0-4-2) 

2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 
The Cooperative Education Course of Public Administration 

6(640) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               6     หน=วยกิต 
    ให"เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยไม#ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแล"วและต"องไม#เป.นรายวิชาท่ีเคยกําหนดให"เรียนโดยไม#นับหน#วยกิต รวมในเกณฑ�การสําเร็จหลักสูตร
ของหลักสูตรนี้ 
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ความหมายของเลขประจําวิชา 
 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  
 016xxxx หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
 026xxxx หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล 

036xxxx หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ#มวิชาความอดทน 
046xxxx  หมายถึง   วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  

  
หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขลําดับท่ี 1-3 (202) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด"านภาษาอังกฤษ 

 เลขลําดับท่ี 4  หมายถึง ระดับชั้นปk 
 เลขลําดับท่ี 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� 
  เลขลําดับท่ี 6-7           หมายถึง ลําดับวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 17 
 

 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ช้ันปCท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 
2061102 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 
2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 18 
 

 
 
 
 
 

ช้ันปCท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

0163001 ศาสตร�พระราชาสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2061104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว#าง
ประเทศ 
2062103 องค�การและการจัดการภาครัฐ 
2061105 การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน  

3(3-0-6) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

  



มคอ.2  มรรพ. 

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

 
ช้ันปCท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2062101 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 
2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

  



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 20 
 

 
ช้ันปCท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

xxxx-xxxxxx 
 

3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับ
ท"องถ่ิน 
2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 

  



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 21 
 

 
ช้ันปCท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2063101 การบริหารการพัฒนา 
2063102 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 

  



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 22 
 

 
ช้ันปCท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต"น 
2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร�  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 18 

  



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 23 
 

 
ช้ันปCท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

2064101 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 
2064102 การเมืองกับการบริหาร 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

2064001 การเตรียมฝcกประสบการณ�วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร� 
หรือ 
2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 

2(90) 
 
 

2(0-4-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

รวม 14 
  



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน"า 24 
 

 
ช้ันปCท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา/กลุ=มวิชา (หน=วยกิต) ช่ือวิชา หน=วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาแกน (54) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาเอกเลือก (39) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพ
หรือ สหกิจศึกษา (7) 

2064002 การฝcกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร� 
หรือ 
2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 

5(450) 
 

6(640) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 26 
 

3.2.2  อาจารย�ประจํา 

ลําดับ ช่ือ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ตําแหน=ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห�) 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

1 
 

นางชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 
 

- รป.ม.  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2541 

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2538 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาส
นศาสตร�) 

6 6 6 6 6 

2 นางสาวทิพวรรณ 
พละสุขสมบัติ 
 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547 

อาจารย� 6 6 6 6 6 

3 นางสาวนภา  
จันทร�ตรี 
 

- รป.ม. (การบริหารท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัตนบริหารศาสตร�, 2545 

- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาส
นศาสตร�) 

6 6 6 6 6 

4 ว#าท่ีเรือโทเอกชัย 
กิจเกษาเจริญ 
 

- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

- รป.บ (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 

- วท.บ. (พืชศาสตร�) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตบางพระ, 2536 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาส
นศาสตร�) 

6 6 6 6 6 

5 นางสาวเรืองอุไร   
วรรณโก 
 

- รป.ม. (การบริหารท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 

-  รป.บ. (การบริหารงานท่ัวไป) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 
- บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 

ผศ. 
(รัฐ

ประศาส
นศาสตร�) 

6 6 6 6 6 

6 นางสาวราตรี   
พิงกุศล 

- รป.ม. (การบริหารท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 

- บธ.บ. (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2537 

อาจารย� 6 6 6 6 6 
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3.2.3  อาจารย�พิเศษ 

ลําดับ ช่ือ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ตําแหน=ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห�) 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

1 นายสุรสิทธิ์  
ถือสัตย� 

-  พบ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2551 
-  ศศ.บ. (รัฐศาสตร�)  
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523 

อาจารย�      

2 นางสาวปราณี  
พรหมแก"ว 

- รป .ม.  (การบริหารท่ัวไป)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 

-  น.ม. (นิติศาสตร�) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 
- วท.บ. (สัตวศาสตร�)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539 

อาจารย�      

 
4. องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝRกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

เพ่ือให"เป.นวิชาท่ีนักศึกษาได"บูรณาการความรู"ท่ีได"ศึกษามาท้ังหมดประยุกต�ใช"กับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการจะเป.นการเพ่ิมพูนประสบการณ�ตรงทํางานเป.นทีมเป.นการเตรียมความพร"อมและปรับตัวให"
สามารถทํางานได"จริงเม่ือสําเร็จการศึกษาภายใต"การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและ
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณ�ภาคสนาม 

4.1.1 เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานจากหน#วยงานภาครัฐ 
4.1.2 บูรณาการความรู"ท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแก"ปtญหาทางรัฐประศาสนศาสตร�โดยมีแนวคิดและ

ทฤษฎีเป.นหลักการได" 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ�และสามารถทํางานร#วมกับผู"อ่ืนได"ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข"าใจวัฒนธรรมขององค�กรตลอดจนสามารถปรับตัวให"เข"ากับ

หน#วยงานได" 
4.1.5 มีความกล"าในการแสดงออกและมีความคิดสร"างสรรค�ในการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน�ต#อ

หน#วยงานและส#วนรวมได" 
4.2 ช=วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปkการศึกษาท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จํานวน 450 ชั่วโมง (ต#อภาคการศึกษา) 
 

5. ข,อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ,ามี)  
 ไม#มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู,  กลยุทธ�การสอน  และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ ส#งงานท่ีได"รับมอบหมายตรงต#อเวลาและส#ง เสริมความ

รับผิดชอบต#อตนเองและสังคม 
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ�และการวางตัวใน
สังคมให"เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาค"นคว"าและ
เรียนรู"ด"วยตนเอง 

มอบหมายงานให"นักศึกษาได"สืบค"น รวบรวมข"อมูล และสรุปผล
การศึกษาเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียนหรือเป.นรูปเล#มรายงานส#ง
ผู"สอน 

4. มีความสามารถและฉลาด
ในการจัดการ 

มอบหมายงานให"นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผลการ
ดําเนินงานและแก"ไขปรับปรุง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต=ละด,านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1 ด,านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 

1) แสดงความซ่ือสัตย�สุจริตอย#างสมํ่าเสมอ 
2) มีวินัย ตรงต#อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค�กร 
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต#อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล"อม 
4) รับฟtงความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู"อ่ืนเคารพสิทธิมนุษยชน 

2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมท่ีเก่ียวข"องกับความซ่ือสัตย�สุจริต 
2) ให"ความสําคัญของการมีวินัย การตรงต#อเวลา การส#งงานตามกําหนดและความซ่ือสัตย�

ในการทํากิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย 
3) ส#งเสริมให"ผู"เรียนจัดกิจกรรมหรือเข"าร#วมกิจกรรมท้ังในและนอกห"องเรียน 
4) เน"นเรื่องการแต#งกายและการปฏิบัติตนให"เหมาะสม ถูกต"องตามระเบียบข"อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 

1) สังเกตพฤติกรรมการแต#งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
2) ให"คะแนนการเข"าชั้นเรียน การส#งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข"อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด"านท่ีแสดงออกถึง

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) สามารถวิเคราะห�และจําแนกข"อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
3) สามารถเรียนรู"เก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต#าง ๆ 
4) สามารถแสวงหาความรู"จากแหล#งต#าง ๆ ได"ด"วยตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู, 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู"ท่ีเน"นผู"เรียนเป.นสําคัญโดยบูรณาการศาสตร�สาขาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข"องอย#างเหมาะสม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน"นท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให"

ผู"เรียนเกิดองค�ความรู"และทักษะต#าง ๆ 
3) มอบหมายงานกลุ#มให"สืบค"นข"อมูลเก่ียวกับกรณีศึกษาและนําเสนอในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู, 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน"นการประเมินตามสภาพจริง และใช"วิธีการ

ประเมินท่ีหลากหลาย 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) สามารถวิเคราะห�สถานการณ�ต#าง ๆ โดยใช"แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ

ต#าง ๆ ตามสาระวิชา 
3) สามารถสังเคราะห�สิ่งท่ีดีมีประโยชน�นํามาใช"เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน"นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� 

ตัดสินใจคิดอย#างมีวิจารณญาณ 
2) มอบหมายงานให"ผู"เรียนศึกษาค"นคว"าจากแหล#งเรียนรู"ต#าง ๆ 
3) ฝcกให"วิเคราะห�สภาวการณ�ปtจจุบันให"เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน 
2) สังเกตการนําเสนองาน หรือผลงาน 

2.4 ด,านความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวทํางานร#วมกับผู"อ่ืนท้ังในฐานะผู"นําและผู"ตามได" 
2) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับเพ่ือนร#วมงานในองค�กรและบุคคลท่ัวไปได" 
3) มีความรับผิดชอบต#อตนเองและสังคม 
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู"และพัฒนาตนเอง 
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2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน"นกระบวนการกลุ#ม การทํางานแบบร#วมมือ หรือ 
Brainstorming 

2) ส#งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานท่ี
มอบหมายให"ศึกษาค"นคว"า 

2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ#ม 
2) ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช,เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห�ข"อมูลโดยใช"ความรู"ทางคณิตศาสตร� 
2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใช"ภาษาต#างประเทศในการสื่อสารได" 
4) สามารถใช"เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค"นและติดต#อสื่อสารได" 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให"ผู"เรียนได"วิเคราะห�สถานการณ�สําคัญในชีวิตประจําวัน
ท่ีเก่ียวข"องกับการเรียนการสอน  

2) มอบหมายงานให"ผู"เรียนนําเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป.นรูปเล#มรายงานโดย
ใช"หลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือให"ผู"อ่ืนเข"าใจ เน"นการศึกษาข"อมูลจากแหล#งการเรียนรู"ท่ีหลากหลายและมีการ
อ"างอิงแหล#งท่ีมาของข"อมูลให"ชัดเจน 

3) ฝcกทักษะด"านการสื่อสาร 
2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สังเกตการนําเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
2) ประเมินจากผลงาน รูปเล#มรายงาน 
3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด"านการสื่อสาร 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู=รายวิชา หมวดวิชาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�     
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
การส่ือสารและ

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 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    
1) กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน=วยกิต                    
บังคับเรียน                    
0163001 ศาสตร�พระราชาสู#การพัฒนาอย#างย่ังยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej's 
Philosophy for Sustainable 
 Development 

                   

และเลือกอีก 6 หน=วยกิต จากรายวิชาต=อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
Moral Education for Self 
Development 

                   

0163003 ภูมิคุ"มกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 

                   

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

                   

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�     
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
การส่ือสารและ

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 

2) กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล เรียน 6 หน=วยกิต                    
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 

21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

                   

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษ
ท่ี 21 
English for Communication in the 
21st Century 

                   

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Chinese for Communication in the 
21st Century 

                   

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 
21 
Khmer for Communication in the 
21st Century 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�     
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
การส่ือสารและ

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 

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"องถ่ิน 
Volunteer with local 
development 

                   

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

                   

0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�     
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
การส่ือสารและ

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 

0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค� 
Creative Community Learning 

                   

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

                   

0363006 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับเทคโนโลยีกับ
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 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู, 3. ทักษะทาง
ปMญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�     
ระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
การส่ือสารและ

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 

0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม 
Leadership and Teamwork 

                   

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

                   

0463005 การเงินและความม่ันคง 

Finance and Wealth 

                   

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

                   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 

                   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษท่ี 
21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

                   

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

                   

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต=ละด,านของหมวดวิชาเฉพาะ 
4.1 คุณธรรมจริยธรรม 

4.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย#างมีคุณธรรม จริยธรรม และด"วยความรับผิดชอบ ท้ังใน

ส#วนตนและส#วนร#วม 
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย"งทางค#านิยมและจัดการปtญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรม โดยใช"ดุลยพินิจทางค#านิยมพ้ืนฐานและความรู"สึกของผู"อ่ืน 
4.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ือเป.นการปลูกฝtงคุณธรรมจริยธรรม 
2) อาจารย�ผู"สอนต"องเป.นแบบอย#างท่ีดีในด"านคุณธรรมจริยธรรม 
3) มีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�แก#สังคม 

4.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินโดยอาจารย�และกลุ#มเพ่ือนจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกปกติของ

นักศึกษา 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน"าท่ีท่ีได"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"อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ�ในสาขารัฐประศาสนศาสตร� 
3) ตระหนักรู"ถึงงานวิจัยในปtจจุบันท่ีเก่ียวข"องกับการแก"ปtญหาและการต#อยอดองค�ความรู"

ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
4.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู, 

1) ใช"วิธีการสอนท่ีหลากหลายได"แก#การสอบข"อเขียน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงานและการนําเสนอด"วยวาจา 

4.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,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"าใจปรากฏการณ�ท่ีเก่ียวข"องกับรัฐประศาสน-
ศาสตร� จากแหล#งข"อมูลท่ีหลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและวิเคราะห�สถานการณ�หรือปtญหาท่ีซับซ"อน โดยใช"ความรู"แนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก"ไขได"อย#างสร"างสรรค� 
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4.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา 

1) สามารถค"นหาข"อเท็จจริงและทําความเข"าใจปรากฏการณ�ท่ีเก่ียวข"องกับรัฐประศาสน-
ศาสตร� จากแหล#งข"อมูลท่ีหลากหลาย 

2) สามารถศึกษาและวิเคราะห�สถานการณ�หรือสภาพปtญหาท่ีซับซ"อน โดยใช"ความรู"
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก"ไขได"อย#างสร"างสรรค� 

4.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปMญญา 
1) ใช"การสอบข"อเขียน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงานและการ

นําเสนอด"วยวาจา การสังเกตจากการให"ผู"เรียนแสดงความคิดเห็น การมอบหมายงานท่ีต"องกระตุ"นให"เกิดการ
ประมวลความรู"ของผู"เรียน 

4.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว=างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู"นําและสมาชิกท่ีดีของ
กลุ#ม 

2) สามารถปรับตัวได"ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟtงความเห็นท่ีแตกต#างและแสดง
ความเห็นท่ีเก่ียวข"องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร�ได"อย#างสร"างสรรค� 

3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห�และแก"ไขปtญหาได"อย#างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเอง
และบริบทของกลุ#ม 

4.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว=างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) ให"ผู"เรียนมีบทบาทของการเป.นผู"นําและสมาชิกกลุ#มในสถานการณ�การเรียนรู"ตาม
วัตถุประสงค�และประเมินจากการแสดงออกของความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู"ตาม
ประสบการณ�การเรียนรู"และความสนใจในการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง 

4.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ใช"สังเกตพฤติกรรม การประเมิน การประเมินโดยเพ่ือนร#วมชั้นเรียนหรือกลุ#ม
ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ 

4.5 ทักษะในการวิเคราะห�การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะในการวิเคราะห�การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป.นเครื่องมือในการค"นคว"าหาความรู"และ
การนําเสนอข"อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร�รูปแบบท่ีหลากหลายได"อย#างเหมาะสมกับกลุ#มบุคคลต#างๆ 

2) สามารถใช"เครื่องมือทางสถิติข้ันพ้ืนฐานได"อย#างถูกต"องเหมาะสมกับประเด็นปtญหา
ทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร� 

3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร�ได"อย#างมีประสิทธิภาพ 
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4.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะในการวิเคราะห�การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให"ผู"เรียนได"ฝcกทักษะในการใช"สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารในการบริหารงานในองค�กรและสอนให"ผู"เรียนได"ฝcกทักษะในการใช"ภาษาไทยได"อย#างถูกต"องท้ังภาษาพูด
และภาษาเขียนและภาษาอังกฤษในระดับใช"งานได"อย#างเหมาะสม 

4.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะในการคิดวิเคราะห�การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช"การสอบข"อเขียน การสอบปากเปล#า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให"ผู"เรียน
แสดงความคิดเห็น ใช"ประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการนําเสนอ 
 
5.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู, จากหลักสูตรสู= รายวิชา  
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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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต=อผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู=รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด,าน 
� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ=มวิชาแกน                                   54   หน=วยกิต              
2061101 
    

ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 
Introduction to Political Science 

�  �   �     �   

2061102 
    

ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 
Introduction to Public Administration 

�  �   �  �   �   

2061103 
   

ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 
Introduction to Political Philosophy 

�  �   �  �   �   

2061104 
 

ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 
Introduction to International Relations 

 �  �   �      � 

2061105     
  

การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน 
Local Governance and Administration 

�  �   �  �   �   

2062101 
 

เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 
Introduction to Political Economy   

�  �   �     �   

2062102 
 
 

แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถ่ิน 
Concept on Democracy and Participation in   
Local Governance 
 

�  �   �     �   
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2063101     
 

การบริหารการพัฒนา 
Development Administration 

�  �   �     �   

2063102 
 

จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 
Ethics and Social Justice 

�  �   �     �   

2063103     
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต"น 
Introduction to Public Administration Research  
Methodology 

�  �   �  �   �   

2063104 
 

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร� 
Public Administration 

�  �   �     �   

2064101     
 

สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 
Statistics for Social Science Research 

 � �   �  �   �   

2064102 
 

การเมืองกับการบริหาร 
Politics and Administration 

�  �   �     �   

2062103     
 

องค�การและการจัดการภาครัฐ 
Organization and Public Management 

�  �   �     �   

2062104     
  

ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
Introduction to Public Policy 

�  �   �  �   �   
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Planning  and Project Management 

�  �   �  �   �   

2062106     
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร 
Public Human Resource  Administration 

 � �       �    

2063105
  

การบริหารการคลังและงบประมาณ 
Financial and Budgeting Administration 

�  �   �  �   �   
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน    ไม=น,อยกว=า    39  หน=วยกิต              
2062201
  

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 
Comparative Public Administration 

�  �   �     �   

2062202 
                 

การบริหารท"องถ่ินเปรียบเทียบ 
Comparative Local Government and Administration 

�  �   �     �   

2063201 
 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม# 
New Public Management 

�  �  � �     �   

2063202 
                 

ทฤษฏีการเมือง 
Political Theory 

�  �   �  �   �   

2063203 
                 

การเมืองไทย 
Thai Politics 

 � �        �   

2063204  
 

การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของชุมชนชายแดน 
Security Resource Management of Border   
Community 

�  �  �   � �  �   

2063205 
 

วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 
Culture and Development in Thailand 

� �  � � �  �      

2064201 
                 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร� 
Seminar in Public Administration 

 � �  �  �    �   
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2064202 
 

จริยธรรมนักบริหาร 
Ethics for Administrator 

�  �   �        

2064203 
 

การศึกษาเอกเทศ 
Independent Stusies 

�  �   �     � �  

2064204 
             

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร� 
English for Public Administration 

�  �  � �        

2064207 
 

สัมมนาการเมืองการปกครอง 
Seminar Politics and Government 

�  �   �     �   

2062203 
             

เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ 
Technique and Public Administration 

�  �   �     �   

2063206 
 

จัดการความขัดแย"งในองค�การ 
Conflict Management in Organizations 

�  �   �  �      

2063207 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
Management Information System 

�  �  � �  �  � �  � 
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2063208 
 

การบริหารงานพัสดุ 
Inventory Management 

�  �     �      

2064205 
           
 

ยุทธศาสตร�การจัดต้ังและการมีส#วนร#วมทางการเมือง 
ของประชาคมท"องถ่ิน 
Strategies for Political Organization and  
Participation 

�   �  �  �      

2064206       
 

การวิเคราะห�และการจัดการความขัดแย"งในท"องถ่ิน 
Conflict Management Analysis in Locality 

�  �   �  �  �    

2063209 
 

วิเคราะห�นโยบาย 
Policy Analysis 

�  �   � �   � �   

2063210 
 

ประเมินผลโครงการ 
Project Evolution 

�  �   � � �   �   

2063211
  

การเมืองกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
Politics and Policy Implementation 

�  �   �     �   

2063212
  

ชุมชนและท"องถ่ินศึกษาของอาเซียน 
Community and Local Studies of ASEAN 

�  � �  �  �      
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2063213 
                  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล"อมในภาค
ตะวันออก 
Development Strategy and Environmental    
Management in  the Eastern Region 

�  �   �  �   �   

2062204 
 

พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 
Organization Behavior 

�  �   �  �      

2062205 
 

การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน 
Wage and Salary Management in Public Sector 

�  �  �  � � �  � �  

2063214
   

แรงงานสัมพันธ� 
Labor Relation 

�  �   �  �   �   

2063215 
 

ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ 
Leadership in Public Sectors 

�  �   �  �   �   

2063216 
 

การพัฒนาองค�การภาครัฐ 
Development of Public Organizations 

�  �   �  �   �   

2063217 
 

การสร"างทีมงาน 
Team Building 

�  �   �  �      

2063218      
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน 
Industrialization and Labor 

�  �   �        

 



มคอ.2  มรรพ. 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน"า 46 
 

� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2063219 
 

การพัฒนาบุคคลและการอบรม 
Personal Development and Training 

�  �   �        

2063220 
 

เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน 
Economy of Local Community 

�  �   �    � �   

2063221 
 

การบริหารการคลังท"องถ่ิน 
Local Financial Administration 

�  �   �     �   

2063222 
 

ความรู"เบ้ืองต"นทางเศรษฐศาสตร� 
Introduction to Economics 

�  �   �  �   �   

2061301 
 

กฎหมายแพ#งและพาณิชย� 
Civil Law 

�  �   �        

2061302 
 

กฎหมายอาญา1 :บทบัญญัติท่ัวไป 
Criminal Laws : General  Principles 

�  �   �        

2062301 
             

กฎหมายอาญา 2 :  ภาคความผิด 
Criminal Laws: Offense 

�  �   �        

2062302 
 

กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

�  �   �        

2063301 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
Criminal Procedure Code 1 

�  �   �        
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� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู, 3.ทักษะทาง
ปMญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ� 
ระหว=างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

2063302 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 
Criminal Procedure Code 2 

�  �   �        

2064301 
 

กฎหมายลักษณะพยาน 
Law  of  Evidence 

�  �   �        

กลุ=มวิชาฝRกประสบการณ�วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  ไม=น,อยกว=า   7    หน=วยกิต             

2064001 
     

การเตรียมฝcกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร� 
Preparation for Professional Experience in 
Public Administration 

�   �          

2064002 
 

การเตรียมสหกิจศึกษา 
Preparation for Co-operative Education 

�   �          

2064003 
 

การฝcกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร� 
Field Experience in Public Administration 

�     �  �   �   

2064004 
 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

�     �  �   �   
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ความคาดหวังของผลลัพธ�การเรียนรู,เม่ือส้ินปCการศึกษา 
 

ปCท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข"ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได" 
2 นักศึกษาสามารถปรับตัว มีความรู"ในวิชาพ้ืนฐานของวิชาการศึกษาท่ัวไป และมีความพร"อม

เข"าสู#วิชาแกนของหลักสูตร 
3 นักศึกษามีองค�ความรู"ในวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
4 นักศึกษามีความพร"อมในการก"าวสู#การเป.นบัณฑิตเพ่ืออกสู#ตลาดแรงงาน 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให,ระดับคะแนน 

ใช"ระบบการให"คะแนนแบบมีค#าระดับข้ัน และแบบไม#มีค#าระดับข้ัน ดังนี้ 
1.1 ระดับค#าคะแนน  แบ#งเป.น 8 ระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได"  แต#ให"นับหน#วยกิตท่ีสอบ
ตกและนํามาคิดค#าระดับคะแนนเฉลี่ยด"วย  ส#วนการประเมินรายวิชาท่ีเก่ียวกับการฝcกประสบการณ�วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา  ถ"าได"ระดับคะแนนตํ่ากว#า “C” ถือว#า สอบตก ต"องลงทะเบียนเรียนใหม#  ถ"าได"รับการ
ประเมินตํ่ากว#า “C” เป.นครั้งท่ีสองถือว#าหมดสภาพการเป.นนักศึกษา  

1.2 ระบบไม#มีค#าระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณ�การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผ#านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ#าน (Pass) 

NP ไม#ผ#าน (Not Pass) 
 

ระบบในข"อ 1.2 นี้ใช"สําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให"เรียนเพ่ิมตามข"อกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให"เรียนเพ่ิม แต#การลงทะเบียนเรียนต"องเป.นไปตามลําดับวิชาท่ีแต#ละ
หลักสูตรกําหนด 

รายวิชาท่ีเป.นวิชาบังคับท่ีได"ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต"องลงทะเบียนเรียนใหม#จนกว#าจะ
สอบได" 

1.3 สัญลักษณ�อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช"สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร#วมฟtง โดยไม#นับหน#วยกิต 
W (Withdraw) ใช"สําหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก#อนกําหนดสอบปลายภาค

ไม#น"อยกว#า 2 สัปดาห�หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให"
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล"ว 

I (Incomplete) ใช"สําหรับบันทึกการประเมินท่ีไม#สมบูรณ�ในรายวิชาดังต#อไปนี้ 
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป.นส#วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม#สมบูรณ� 
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป�วย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได"รับอนุมัติจากคณบดี 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค=าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
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 
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นักศึกษาท่ีได" “I” ในรายวิชาใด ให"อาจารย�ผู"สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน หากพ"นกําหนดดังกล#าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป.น “F” 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบด"วยคณะกรรมการประจําหลักสูตรและผู"ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักสูตร 

2.2 คัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาตามเกณฑ�การคัดเลือกท่ีคณะกรรมการทวน
สอบกําหนด 

2.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการให"คะแนนกับข"อสอบ รายงาน โครงการและอ่ืน ๆ ท่ีผู"เรียนได"รับ
มอบหมาย 

2.4 คัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาตามเกณฑ�การคัดเลือกท่ีคณะกรรมการทวน
สอบกําหนด 

 
3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ต"องลงทะเบียนเรียนหน#วยกิตครบตามโครงสร"างหลักสูตรท่ีกําหนดไว"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"ายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต"องยื่นคําร"องขอ

สําเร็จการศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา 
ข"อ 50 นักศึกษาภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาต"องมีคุณสมบัติครบถ"วน ดังนี้ 

50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
50.2 สอบได"รายวิชาต#าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร 
50.3 ได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม#ต่ํากว#า 2.00 
50.4 ผ#านการประเมินการร#วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
50.5 ผ#านการทดสอบการประเมินความรู"และทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป.นตามท่ีมหาวิทยาลัย

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 มีสถานภาพนักศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปk ไม#เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 
ปk ไม#เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ 

ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาให"เป.นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
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ข"อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาต"องมีคุณสมบัติครบถ"วนทุกข"อ ดังนี้ 
51.1 มีคุณสมบัติตามข"อ 50.1 50.2 และ 50.3 
51.2 มีเวลาเรียน สําหรับปริญญาตรี (ต#อเนื่อง) ไม#ตํ่ากว#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 
ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาให"เป.นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
ข"อ 52 นักศึกษาท่ีเรียนได"จํานวนหน#วยกิตครบตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"ในหลักสูตร ได"คะแนนเฉลี่ย

สะสมไม#ตํ่ากว#า 1.80 แต#ไม#ถึง 2.00 ให"เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให"ถึง 
2.00 จึงจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ต"องอยู#ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข"อ 50.7 และ 51.3 

ข"อ 53 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะได"รับการเสนอให"ได"รับเกียรตินิยม
จะต"องเป.นผู"มีคุณสมบัติครบถ"วนตามเกณฑ� ดังนี้ 

53.1 ผู" ท่ีจะได"รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต"องสอบได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท#าจากสถาบันเดิม ไม#น"อย
กว#า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไม#น"อยกว#า 3.60 

ผู"ท่ีจะได"รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต"องสอบได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท#าจากสถาบันเดิม ไม#น"อยกว#า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได"ค#าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไม#น"อยกว#า 
3.25 

ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีจะได"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 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม#เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง เกณฑ�มาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทําผิดกรณีต#าง ๆ พ.ศ. 2550 

ข"อ 6. นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ�ได"ตามข"อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�เพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได" โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความ
ประพฤติท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

ท้ังนี้ นักศึกษาผู"มีสิทธิ์ยื่นคําร"องขอจบการศึกษาต"องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย� 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม= 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม#ให"รู"จักมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาให"เข"าใจวัตถุประสงค�และ
เปnาหมายของหลักสูตรและจัดให"มีอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ่ือให"คําแนะนําเรื่องต#าง ๆ 

1.2 ชี้แจงอาจารย�ใหม#ให"เข"าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีคณะต"องดําเนินการและภาระในส#วนท่ีอาจารย�ทุกคนต"องปฏิบัติ 

1.3 มีการแนะนําอาจารย�พิเศษให"เข"าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน
พร"อมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวข"องให"กับอาจารย�พิเศษ 
2. การพัฒนาความรู,และทักษะให,แก=คณาจารย� 
 2.1 การพัฒนาความรู,และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมเก่ียวกับการเพ่ิมความรู"และทักษะด"านการจัดการเรียนการสอน
ให"กับอาจารย�ใหม# และอาจารย�ประจําอย#างต#อเนื่อง 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด,านอ่ืน ๆ 
1) สนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือสร"างองค�ความรู"ใหม#และพัฒนาการเรียนการสอน 
2) จัดให"อาจารย�ในหลักสูตรให"มีส#วนร#วมในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร 
3) สนับสนุนให"คณาจารย�เข"าร#วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ 
4) สนับสนุนให"อาจารย�จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือให"มีตําแหน#งทางวิชาการสูงข้ึน 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

สําหรับการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย�ประจําหลักสูตรเป.นผู"รับผิดชอบโดยทําหน"าท่ีวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร#วมกับผู"บริหารและอาจารย�ผู"สอนของหลักสูตร รวมท้ังติดตาม รวบรวมข"อมูล สําหรับใช"
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปkอย#างต#อเนื่อง 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรโดยความร#วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความต"องการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู"ใช"บัณฑิต เพ่ือนําข"อมูลมาใช"ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข"อมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประมาณความต"องการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใช"ในการวางแผนการรับนักศึกษารวมถึงการปรับปรุง
หลักสูตร 
3. นักศึกษา 

3.1 การให,คําปรึกษาด,านวิชาการและอ่ืน ๆแก=นักศึกษา 
มีการแต#งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก#นักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีประสบปtญหาทางด"านการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาจะต"องกําหนดชั่วโมงว#างในการให"
นักศึกษาเข"าพบเพ่ือปรึกษา 
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3.2 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร"องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู"สอนในแต#ละรายวิชาท้ังนี้ให"เป.นไปตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. อาจารย� 

4.1 การรับอาจารย�ใหม= 
มีการคัดเลือกอาจารย�ใหม#เป.นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย 

4.2 การมีส=วนร=วมของคณาจารย�ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย�ผู"รับผิดชอบหลักสูตรและผู"สอนร#วมประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให"ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา  รวมท้ังเก็บรวบรวมข"อมูลเพ่ือเตรียมพร"อมใน
การปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนหารือเก่ียวกับแนวทางท่ีจะทําให"บรรลุเปnาหมายของหลักสูตร 

4.3 การแต=งตั้งคณาจารย�พิเศษ 
สําหรับอาจารย�พิเศษถือว#ามีความสําคัญมากเพราะจะเป.นผู"ถ#ายทอดประสบการณ�ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให"กับนักศึกษาดังนั้นจึงกําหนดว#าในบางรายวิชาอาจต"องมีการเชิญอาจารย�พิเศษหรือวิทยากรมา
บรรยาย และอาจารย�พิเศษนั้นไม#ว#าจะสอนท้ังรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต"องเป.นผู"มีประสบการณ�ตรง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน 

หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจําปk ท้ังงบประมาณแผ#นดินและเงินรายได"เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ� และวัสดุครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�อย#างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน และสร"างสภาพแวดล"อมให"เหมาะสมกับการเรียนรู"ด"วยตนเองของนักศึกษา 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู, 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู=เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร"อมด"านหนังสือตําราและการสืบค"นผ#านฐานข"อมูลโดยมีสํานัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด"านรัฐประศาสนศาสตร�และด"านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข"อมูลท่ีจะให"สืบค"นและในระดับ
หลักสูตรก็มีหนังสือตําราเฉพาะทางท่ีใช"สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย#างพอเพียง 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักสูตรได"ดําเนินการประสานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวข"อง

เพ่ือให"บริการแก#อาจารย�และนักศึกษาได"ค"นคว"าและใช"ประกอบการเรียนการสอนสําหรับการประสานการ
จัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารย�ผู"สอนและอาจารย�พิเศษท่ีเชิญมาสอนในรายวิชาต#าง ๆ จะมีส#วนร#วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเป.นสําหรับให"หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด"วย 

ในส#วนของคณะจะมีห"องสมุดย#อยเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะจัด
สื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช"ประกอบการสอนของอาจารย�เช#นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�คอมพิวเตอร�เครื่อง
ถ#ายทอดภาพสามมิติเครื่องฉายสไลด�เป.นต"น 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร หลักสูตรได"ประสานงานกับเจ"าหน"าท่ีสํานักวิทยบริการ

เพ่ือจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข"าหอสมุดและทําหน"าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจ"าหน"าท่ี ด"านโสตทัศน� อุปกรณ� ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใช"สื่อของอาจารย�แล"วยังต"องประเมินความ
พอเพียงและความต"องการใช"สื่อของอาจารย�ด"วย  
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7. ตัวบ=งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ=งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปCท่ี 
1 

ปCท่ี 
2 

ปCท่ี 
3 

ปCท่ี 
4 

ปCท่ี 
5 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตรอย#างน"อยร"อยละ 80 มีส#วนร#วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล"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
ดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ"ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป[ด
สอนให"ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปkการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู" ท่ี
กําหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ"ามี) อย#างน"อยร"อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเป[ดสอนในแต#ละปkการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู" จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ของปkท่ีแล"ว 

 × × × × 

8. อาจารย�ใหม# (ถ"ามี) ทุกคน ได"รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด"าน
การจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย�ประจําทุกคนได"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#ท่ีมีต#อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม#น"อยกว#า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิตท่ีมีต#อบัณฑิตใหม# เฉลี่ยไม#
น"อยกว#า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

รวมตัวบ#งชี้ (ข"อ) ในแต#ละปk 9 10 10 11 12 
ตัวบ#งชี้บังคับ (ข"อท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ#งชี้ต"องผ#านรวม (ข"อ) 8 8 8 9 10 
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เกณฑ�การประเมิน: หลักสูตรได"มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต"องผ#านเกณฑ�ประเมินดังนี้ตัวบ#งชี้
บังคับ (ตัวบ#งชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปnาหมายและมีจํานวนตัวบ#งชี้ท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุ
เปnาหมายไม#น"อยกว#า 80% ของตัวบ#งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ#งชี้บังคับและตัวบ#งชี้รวมในแต#ละปk 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 

จัดให"มีการประชุมร#วมของอาจารย�ในหลักสูตรเพ่ือขอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การประเมินการสอนเพ่ือเป.นแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงมีการพิจารณาจากตัว
ผู"เรียนผ#านการทดสอบกลางภาคเรียนการสังเกตพฤติกรรมรายงานและการอภิปรายในชั้นเรียนเหล#านี้เป.น
ตัวชี้วัดความเข"าใจของนักศึกษาอันจะไปสู#การปรับปรุงกลยุทธ�การสอนต#อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช,แผนกลยุทธ�การสอน 
มีการให"นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย�ทุกปลายภาคการศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย�เก=า 

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม ให"นักศึกษาชั้นปkท่ี 4 เทอมสุดท"ายก#อนจบการศึกษาประเมิน
โดยแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย� 

2.2 ประเมินจากนายจ,างหรือสถานประกอบการ 
แบบประเมินความพึงพอใจต#อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู"ใช"บัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผู,ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข"อมูลการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
เป.นไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข"อมูลจะทําให"ทราบปtญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต#ละ

รายวิชากรณีท่ีพบปtญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได"ทันทีซ่ึงก็ปรับปรุงย#อย
ในการปรับปรุงย#อยนั้นควรทําได"ตลอดเวลาท่ีพบปtญหาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทํา     
ทุก 4 ปkท้ังนี้เพ่ือให"หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล"องกับความต"องการของผู"ใช"บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 9 หน=วยกิต 

 0163001  ศาสตร�พระราชาสู=การพัฒนาอย=างย่ังยืน 3(3-0-6) 
           H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for  
                                            Sustainable Development 
  ศึกษาแนวทางการเรียนรู"ศาสตร�พระราชา ในมิติต#าง ๆ เช#น มิติเข"าใจ เข"าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข"อ และมิติการสร"างคนด"วยการศึกษาและการเรียนรู" เป.นต"น แนวทาง
พระราชดําริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดําริต#าง ๆ ท่ีแก"ปtญหาให"กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในจังหวัดจันทบุรีท่ีนําไปสู#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  จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Moral Education for Self Development 
  ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การนําหลักธรรมคําสอน 
ทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ�การตัดสินคุณค#าในชีวิต  
การประยุกต�ใช"และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝcกปฏิบัติเพ่ือเรียนรู"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 
  ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต#างระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนกับ
ผลประโยชน�ส#วนรวม สภาพและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากปtญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"องกับ 
การปnองกันการทุจริต แนวทางการปnองกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน"าท่ีของพลเมืองและความ
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  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
   Meditation for Life Development 
  ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค� วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มต"นของการทําสมาธิ ลักษณะ
ของการ ทํ าสมาธิ  ประโยชน� ของสมาธิ  ลั กษณะอาการต# อต" านสมาธิ  และการ ทํ าสมาธิ ไป ใช" 
ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะข้ันตอนคุณสมบัติ ประโยชน�ของฌานและญาณ โดยฝcก
ปฏิบัติตามข้ันตอนต#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#ละศาสนาท่ีเก่ียวกับชีวิตและความตาย ของคนท่ัวไปท้ังในประเทศ
ไทย ต#างประเทศ  รวมท้ังความตายของคนแต#ละศาสนาและชาติพันธุ�  โดยเน"นศึกษาโลกทัศน�และชีวทัศน�ของ
แต#ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเก่ียวกับชีวิตและความตาย เช#น เรื่อง ขันธ� 5 ไตรลักษณ� กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต#อชีวิตและความตาย เช#น หลักความไม#ประมาทในการดําเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย#างมีสติ แนวคิดเก่ียวกับความเป.นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล"ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายท่ีดี ประเพณี เก่ียวกับความตาย 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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2 . กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล  จํานวน 6 หน=วยกิต 

 0263001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
   Thai for Communication in the 21st Century 
  การใช"ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ความเข"าใจในการใช"ภาษาไทย และการใช"ได"
อย#างถูกต"องเหมาะสมกับยุคสมัยท้ัง 4 ทักษะสําคัญ ประกอบด"วยการฟtง การพูด การอ#าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� และตีความอย#างสร"างสรรค�  ฝcกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ�ต#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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
   English for Communication in the 21st Century 
  การใช"ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาและฝcกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด"าน การฟtง การพูด การอ#าน และการเขียน รวมท้ังคําศัพท�และการออกเสียง 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 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication in the 21st Century 
  การใช"ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง คําศัพท� 
โครงสร"างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝcกทักษะภาษาจีนท้ัง 4 ด"าน การฟtง การพูด การอ#านและ
การเขียน รวมท้ังบทสนทนาท่ีใช"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 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
   Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช"ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 สนทนาภาษาเขมรเบ้ืองต"น รู"ระบบเสียง 
โครงสร"าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟtง พูด อ#าน และเขียนภาษาเขมรท่ีใช"ในชีวิตประจําวัน 
การเรียนรู"สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติท่ีดีต#อ 
ชาวกัมพูชาในฐานะท่ีเป.นประเทศเพ่ือนบ"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"าใจสังคมวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในอาเซียน ปtญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร#วมมือของประชาคมอาเซียน ความร#วมมือทางเศรษฐกิจ ปtญหาความขัดแย"งในอาเซียน 
บทบาทด"านการต#างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ท้ังมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ 
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนท่ีมีต#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. 
 
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
   Life in the digital age 
  แนวคิดเก่ียวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต�ใช"ดิจิทัลในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน การรู"เท#าทันสื่อ การใช"งานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบการ
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. 

 0263007 คอมพิวเตอร� โพล และการนําเสนอ 3(2-2-5) 
   Computer, Poll and Presentation 
  การใช"งานคอมพิวเตอร�เบ้ืองต"น การรู"เท#าทันและวิเคราะห�ข"อมูลในสื่อสังคมออนไลน� เทคนิค
การสุ#มตัวอย#าง สถิติเบ้ืองต"น การทําโพล สิทธิมนุษยชน การใช"โปรแกรมประยุกต�เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกแบบสื่อประกอบการนําเสนอ การใช"กลยุทธ�ในการนําเสนอท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับลักษณะ 
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 
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skills, using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each 
type of work. 
 
3 . กลุ=มวิชาความอดทน  จํานวน 6 หน=วยกิต 

 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท,องถ่ิน 3(2-2-5) 
   Volunteer with local development 
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ� หลักการและวิธีการเก่ียวกับงานจิตอาสาเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและท"องถ่ิน รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระ
เจ"าอยู#หัว รัชกาลท่ี 10 เน"นการสร"างงานจิตอาสา โดยการมีส#วนร#วมกับกลุ#ม องค�กร หน#วยงานท่ีทํางานด"านจิต
อาสา ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชน�หรือเป.นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล"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"พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ�ระหว#างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห�ประชาสังคม 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 
  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปtจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป.นพลเมือง คุณลักษณะความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมุ#งเน"นแสวงหาความรู"ด"วยตนเอง 
ทักษะการคิด ทํางาน แก"ปtญหา สื่อสาร และการร#วมมือทํางาน การปลูกฝtงให"เป.นมนุษย�ท่ีเข"าใจในวิถีชีวิตของ
แต#ละปtจเจกและวัฒนธรรมท่ีแตกต#างอาทิ ศักด์ิศรีความเป.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"าใจเก่ียวกับชุมชน องค�ประกอบชุมชน โครงสร"างชุมชน และแนวคิด
พ้ืนฐานในการเข"าใจชุมชน การเรียนรู"การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข"อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร"าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 
  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"าท่ีของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดล"อม หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทําโครงการ
รณรงค�เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล"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 
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 0363006 ความรู,เบ้ืองต,นเก่ียวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
   Basic Smart Technology and Development 
  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช"เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก"าวหน"าของเทคโนโลยีปtจจุบันและอนาคตฝcกปฏิบัติการใช"เครื่องมือและซ#อมบํารุงเครื่อง
อุปกรณ�และเครื่องใช"พ้ืนฐาน 
  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 
  พืชพรรณท่ีมีต#อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดําริ  การ
จัดการทรัพยากรอย#างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม# เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท#องเท่ียวเชิงเกษตร 
  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� การคิดเบ้ืองต"น การคิดข้ันสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
  Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 
thinking, integrated thinking for innovation development. 
 
 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 
  ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู" รู"จักตนเองและเข"าใจผู"อ่ืน 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. 
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 0463003 ภาวะผู,นําและการทํางานเปEนทีม 3(3-0-6) 
   Leadership and Teamwork 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู"นํา ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของผู"นําท่ีดี 
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"าท่ี 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. 
 
 0463005 การเงินและความม่ันคง 3(3-0-6) 
   Finance and Wealth 
  การปรัชญาทางการเงิน  ความเข"าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส#วนบุคคล การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ#ายส#วนบุคคล ดอกเบ้ียและผลตอบแทนทางการ
เงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบ้ืองต"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. 
 
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry 
  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค#า การเลือกซ้ือและ
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 ความสําคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ�ท่ีปลอดภัย ปnองกันการต้ังครรภ�ในวัยเรียน การออกกําลังกายเพ่ือส#งเสริมสุขภาพ 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 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
   Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต�ใช"ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต#งกาย ท่ีเก่ียวข"องกับสถานการณ� หรือ
เทศกาลต#าง ๆ เพ่ือคุณค#าทางความงามท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะ ท้ังส#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. 
 
 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
   Aesthetic Agriculture 
  ความรู"พ้ืนฐานและความสําคัญของการเกษตร ด"านสัตว�บก สัตว�น้ํา พืชและอาหาร ภูมิปtญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต�เพ่ือให"
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. 
 
 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
   Thinking and Decision Making 
  การคิดเชิงตรรกศาสตร�และการให"เหตุผลอัตราส#วนและสัดส#วน ร"อยละ ลําดับและอนุกรม 
วิเคราะห�ข"อมูลเบ้ืองต"น กระบวนการตัดสินใจ ความน#าจะเป.น และการประยุกต�ใช"ในการแก"ไขปtญหา 
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 
2.1 กลุ=มวิชาแกน         54 หน=วยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                  หน=วยกิต 
 

2061101    ความรู,เบ้ืองต,นทางรัฐศาสตร� 3(3-0-6) 
    Introduction to Political Science 
    ศึกษาความหมายของอํานาจ การเมือง และรัฐศาสตร� วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร� 
มโนทัศน�หลักในทางรัฐศาสตร� 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,เบ้ืองต,นทางรัฐประศาสนศาสตร�     3(3-0-6) 
    Introduction to Public Administration 
 ขอบเขตและการพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร� แนวทางการศึกษา แนวคิดสําคัญและ
กระบวนการทางการบริหาร การนํานโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
คลังสาธารณะ การจัดการระบบราชการทางปกครอง ความรับผิดทางปกครอง การจัดระเบียบทางปกครอง รัฐ
ประศาสนศาสตร�ในประเทศไทย 
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     ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต,น    3(3-0-6) 
     Introduction to Political Philosophy 
 ศึกษาท่ีมาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นสําคัญๆในปรัชญาการเมือง เช#น 
อะไรคือจุดมุ#งหมายปลายทางของมนุษย� จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรมฯลฯ โดยจะแยกแยะให"เห็นข"อแตกต#าง
ระหว#างการมองปtญหาและการแก"ปtญหาของปรัชญาทางการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม# 
นักศึกษาจะต"องศึกษางานของนักปรัชญาตะวันตก เพ่ือใช"เป.นแนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ 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,เบ้ืองต,นเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว=างประเทศ     3(3-0-6) 
Introduction to International Relation 

 ศึกษาความหมายของความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 
แนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาความสัมพันธ�ระหว#างประเทศและนโยบายต#างประเทศ เครื่องมือใน การดําเนิน
นโยบายต#างประเทศ ปtจจัยด"านการทูต เศรษฐกิจและการทหารในความร#วมมือและความขัดแย"งในระหว#าง
ประเทศ ประเด็นปtญหาในความสัมพันธ�ระหว#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,องถ่ิน 3(3-0-6) 

Local Governance and Administration 
 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ รูปแบบการบริหารจัดการท"องถ่ิน บทบาทร#วมกันของชุมชน 
ประชาสังคม และรัฐในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�และการประยุกต�สําหรับท"องถ่ิน วิทยาการบริหารกับการจัด
องค�กรท"องถ่ิน การบริหารงานบุคลการและทรัพยากรมนุษย�ของท"องถ่ิน การบริหารการงบประมาณและการ
คลังท"องถ่ิน 

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              เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต,น    3(3-0-6) 

Introduction to Political Economy 
 ศึกษาพัฒนาการของวิชาเศรษฐศาสตร�การเมือง ความแตกต#างระหว#างเศรษฐศาสตร� กระแสหลักกับ
เศรษฐศาสตร�การเมือง มโนทัศน�ท่ีสําคัญทางเศรษฐศาสตร�การเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตร�การเมือง 
องค�ความรู"เก่ียวกับเศรษฐศาสตร�การเมืองของสังคมไทย 

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,องถ่ิน 3(3-0-6) 

Concept on Democracy and Participation in Local Governance 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองว#าด"วยประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถ่ินในฐานะ
ท่ีเป.นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารปกครองท"องถ่ิน  

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 ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอ่ืนๆและศึกษา
ถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดยเน"นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการ
พัฒนาประเทศรวมตลอดถึงความสัมพันธ�และปtจจัยแวดล"อมต#างๆ ท่ีมีอิทธิพลต#อการพัฒนาท"องถ่ินและ
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   จริยศาสตร�และความเปEนธรรมทางสังคม 3(3-0-6) 
         Ethics and Social Justice 
 การศึกษาเบ้ืองต"นเก่ียวกับประเด็นหลัก แนวทางในการพิจารณาความคิดและบรรทัดฐานทางด"าน 
จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคมท่ีเป.นพ้ืนฐานของมุมมองและจุดยืนในการทําความเข"าใจการเมืองและ
สังคม ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาคโดยเชื่อมโยงเข"ากับประเด็นปtญหาท่ีเป.นรูปธรรม 

A study of principles,  concepts and norms of ethics and social justice for basic 
understanding on politics and society. 

 
2063103     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต,น 3(2-2-5) 

Introduction to Public Administration Research Methodology 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�  กระบวนการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย  การเขียนเค"าโครงการวิจัยและการวิเคราะห�ข"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 มาจนถึงรัฐประศาสนศาสตร�ในความหมายใหม# โดย
พิจารณาในด"านทฤษฎีองค�การ นโยบายสาธารณะและกระบวนการบริหาร ทางเลือกของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร�ในปtจจุบัน เช#น แนวคิดหลังสมัยใหม# ศาสตร�แห#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 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวความคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห�เบ้ืองต"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"าท่ีความรับผิดชอบของข"าราชการการเมืองและ
ข"าราชการประจํา พัฒนาการแนวคิดว#าด"วยความสัมพันธ�ระหว#างฝ�ายการเมืองและฝ�ายบริหารในการจัดการ
กิจกรรมสาธารณะและบทบาทความสัมพันธ�ของการเมืองและการบริหารในบริบทสังคมไทย 

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       องค�การและการจัดการภาครัฐ    3(3-0-6) 
      Organizations and Public Management 
 ศึกษาแนวคิดการจัดการสาธารณะและทฤษฎีองค�การโดยมุ#งเน"นลักษณะโครงสร"างขององค�กรใน
ประเภทองค�กรของรัฐและเอกชน การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย� การแบ#งงานและการบริหารงานใน
องค�การภาครัฐ หน"าท่ีของฝ�ายบริหารและการจัดการ การสั่งการ การจูงใจ กาควบคุม การปฏิบัติงานตาม
เปnาหมายและนโยบายขององค�การภาครัฐท่ีกําหนดไว" 
 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,เบ้ืองต,นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ   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 ข้ันตอนการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ ความสัมพันธ�
ระหว#างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการการวิเคราะห�ความเป.นไปได"ของโครงการ แนวคิดในการ
บริหารโครงการ ปtจจัยท่ีมีอิทธิพลต#อการบริหารโครงการ การกระบวนการบริหารโครงการ  ปtจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต#อการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการโดยเน"นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต"บริบทของ
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      การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร   3(3-0-6) 
                                 Public Human Resource Administration 
ศึกษาปรัชญา ความเป.นมา แนวคิด และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย� ต้ังแต#การวางแผนกําลังคน การ
กําหนดงานและตําแหน#ง การกําหนดเงินเดือนและค#าตอบแทน การสรรหาการพัฒนาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน#ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย"าย การเสริมสร"างขวัญกําลังใจ การออกจาก
ราชการ ศึกษาผลการบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีต#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 นโยบายเก่ียวกับการคลังและงบประมาณระบบการคลัง นโยบาย
ทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับรายจ#ายของรัฐหนี้สาธารณะ  
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห�งบประมาณ 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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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 

2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน   ไม=น,อยกว=า     39 หน=วยกิต 

2062201                การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
         Comparative Public Administration 
 ศึกษาถึงระเบียบวิธี ทฤษฎีและตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษาเปรียบเทียบ
ทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจของประเทศไทยและนานาประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาและท่ีพัฒนาแล"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,องถ่ินเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

Comparative Local Government and Administration 
 ศึกษาความสัมพันธ�ระหว#างระบอบประชาธิปไตย กับการปกครองท"องถ่ิน การกระจายอํานาจทาง
การเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร"างและการบริหารองค�กรท"องถ่ิน รูปแบบต#างๆของ
ต#างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐท่ีมีต#อการปกครองท"องถ่ินความสัมพันธ�ระหว#างรัฐบาลกับ
องค�กรปกครองท"องถ่ิน ปtญหาและแนวทางแก"ไขปรับปรุงตลอดจน แนวโน"มของการปกครองท"องถ่ินไทยใน
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 
ศึกษากระบวนทัศน�ของรัฐประศาสนศาสตร� จุดเริ่มต"นและการกําเนิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม# 

ความแตกต#างระหว#างแนวคิดการบริหารกับการจัดการ ลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม# หน"าท่ี
โดยท่ัวไปของการจัดการภาครัฐแนวใหม# แนวทางท่ีจะนําไปสู#การจัดการภาครัฐแนวใหม# การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน"มการเป.นกระบวนทัศน�ใหม#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. 
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2063202                ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 
Political Theory 

ศึกษาทฤษฎีทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมืองของนักคิดสําคัญๆ ความสัมพันธ�ระหว#าง
โครงสร"างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  บทบาทและพฤติกรรมการเมืองของชนชั้นและกลุ#มต#างๆ ในสังคม 
อํานาจ การใช"อํานาจและความขัดแย"งในเรื่องอํานาจและผลประโยชน� ตลอดจนวิเคราะห�สังคมและการเมือง 
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
การเมือง ประเด็นต#าง ๆ ด"านการเมืองของไทย ได"แก# การไร"เสถียรภาพของรัฐบาล การคอร�รัปชั่น 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  การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของชุมชนชายแดน     3(3-0-6) 

Security Resource Management of Border Community 
 บริบทความม่ันคงในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดน ทรัพยากรและการระดมทรัพยากรภายในชุมชน การวางแผน
การใช"ทรัพยากรในพ้ืนท่ี ภูมิรัฐศาสตร�กับการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง การสร"างการเตรียมความพร"อม
เพ่ือความม่ันคงให"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 

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนาการปะทะทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และการเมือง มิติทางวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ปtจจัยของวัฒนธรรมท่ีมีผลต#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"องถ่ิน นํา
ข"อค"นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ท้ังนี้อยู#ในความควบคุมของอาจารย�ผู"สอน 

A case study of public administration focused on problems and local wisdom 
development. 

 
2064202              จริยธรรมนักบริหาร 3(3-0-6) 

Ethics for Administrator 
ศึกษาความรู"พ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจริยศาสตร� จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรม

พ้ืนฐานสําหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหาร จริยธรรมกับการเสริมสร"างวัฒนธรรมองค�กร วัฒนธรรม
พ้ืนบ"านกับการบริหาร การประยุกต�ใช"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"าเก่ียวกับปtญหาท่ีสําคัญและน#าสนใจด"านรัฐประศาสนศาสตร�ในท"องถ่ินตามความสนใจ 

โดยเสนอเป.นโครงการเพ่ือดําเนินการศึกษาตามโครงการเขียนรายงานผลการศึกษาอย#างมีระบบท้ังนี้ให"อยู#
ภายใต"การควบคุมและคําแนะนําของอาจารย�ผู"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. 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   หน"า 75 

 

2064204          ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร� 3(3-0-6) 
English for Public Administration 

ศึกษาและฝcกฝนให"เข"าใจโครงสร"าง ศัพท�และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใช"กันมากในสาขารัฐประศาสน-
ศาสตร�ตลอดจนฝcกหัดการใช"ศัพท�และสํานวนเหล#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 
ศึกษาการวิเคราะห�ปtญหา และปรากฏการณ�ทางการเมือง  ด"วยแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร�และรัฐ

ประศาสนศาสตร�ประกอบปtจจัยทางเศรษฐกิจ 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 การปรับปรุงระบบงานวิธีการวิเคราะห�เพ่ือให"
การทํางานได"มาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค� การบริหารงานเชิงกลยุทธ� การบริหารงานสมัยใหม# 
กลุ#มควบคุมคุณภาพ PERT, CPM เป.นต"น รวมท้ังเทคนิคเชิงปริมาณบางอย#างในฐานะท่ีเป.นเทคนิคการบริหาร 

A study of techniques for public administration including job improvement, job analysis, 
the administration by aims, strategy, innovation and quality controlling. 

 
 
2063206                จัดการความขัดแย,งในองค�การ 3(3-0-6) 

Conflict Management in Organizations 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด  และหลักการเก่ียวกับความขัดแย"งในองค�การ ทฤษฎีความขัดแย"ง การ
วิเคราะห�ความขัดแย"ง ปฏิกิริยา การตอบสนองและผลพวงของความขัดแย"ง มิติทางสังคม ความสัมพันธ�ทาง
อํานาจ และความเป.นมนุษย�ในความขัดแย"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. 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   หน"า 76 

 

2063207       ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร       3(3-0-6) 
Management Information System 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห�ข้ันตอนของงานในองค�กร ท้ัง
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมและการประเมินผลอย#างเป.นระบบ โดยบูรณาการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค�การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส#วนท"องถ่ินและภาคเอกชน 

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"าท่ีงานสํานักงาน การวิเคราะห�ระบบงาน

ในสํานักงาน การจัดการงานเอกสารและงานพัสดุ การจัดผังสํานักงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การ
จัดการอุปกรณ�เครื่องใช"และสภาพแวดล"อมในสํานักงาน การควบคุมภายในสํานักงาน และฝcกปฏิบัติงาน
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 ยุทธศาสตร�การจัดตั้งและการมีส=วนร=วมทางการเมืองของประชาคมท,องถ่ิน     3(3-0-6) 

Strategies for Political Organization and Participation 
แนวคิดเก่ียวกับกลุ#มพลังมวลชนและการมีส#วนร#วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย องค�กรของ

กลุ#มประชาสังคมท"องถ่ินในต#างประเทศและในประเทศไทยรูปแบบการสร"างพ้ืนท่ีของการเมืองภาคพลเมือง 
กลไกและกระบวนการมีส#วนร#วมของกลุ#มประชาสังคมท"องถ่ิน ยุทธศาสตร�และยุทธวิธีการระดมมวลชนในการ
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             การวิเคราะห�และการจัดการความขัดแย,งในท,องถ่ิน                    3(3-0-6) 

Conflict Management Analysis in Locality 
ศึกษาแนวคิดว#าด"วยความคัดแย"งทางสังคม วิเคราะห�สาเหตุของความขัดแย"ง ผู"มีส#วนได"ส#วนเสียและ

ผลกระทบของความขัดแย"ง กติกากลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย"งในท"องถ่ิน วิธีการจัดการความ
ขัดแย"งท"องถ่ินและแบบสมัยใหม#และการใช"ภูมิปtญญาด้ังเดิม 

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      วิเคราะห�นโยบาย                                   3(3-0-6) 
Policy Analysis 

ศึกษาหลักการกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห�แบบต#างๆเช#น การ
ใช"ทฤษฏีระบบ เทคนิคการวิเคราะห� ผลกระทบทางสังคม การประยุกต�เทคนิคการวิเคราะห�ปtญหาและ
ผลกระทบนโยบายสาธารณะท่ีสําคัญๆ โดยเน"นการวิเคราะห�นโยบายท่ีสําคัญของประเทศไทย 

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 
ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป.นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการ

กําหนดมาตรฐานและเกณฑ�ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก#อน ระหว#าง
และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต#างๆในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค�การใน
ท"องถ่ิน 

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"เก่ียวข"องกับข้ันตอน

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การตีความนโยบายสาธารณะเพ่ือใช"ในการดําเนินโครงการของรัฐการประเมินผล
นโยบายและโครงการสาธารณะ 

A study of public policy implementation for democracy society,  roles of participants, 
the implementations of public policy to projects. 
 
2063212    ชุมชนและท,องถ่ินศึกษาของอาเซียน     3(3-0-6) 

Community and Local Studies of ASEAN 
วิธีวิทยาของท"องถ่ินศึกษา การขยายตัวและการพัฒนาและพัฒนาการของความเป.นอิสระของท"องถ่ิน

ในอาเซียน การกลับคืนสู#ความพอเพียงทางเศรษฐกิจของชุมชน มิติวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนและอํานาจรัฐ 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน�ต#อท"องถ่ินและอัตลักษณ� 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           ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการจัดการส่ิงแวดล,อมในภาคตะวันออก            3(3-0-6) 
Development Strategy and Environmental Management 

In the Eastern Region 
ศึกษายุทธศาสตร�การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออก ปtญหาสิ่งแวดล"อมของภาค

ตะวันออกในมิติเรื่องดิน น้ํา ป�า ขยะและมลพิษ แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของภาคตะวันออก 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           พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 3(3-0-6) 

Organizations Behavior 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย�ในองค�การภาครัฐ โดยมุ#งเน"น

การศึกษาพฤติกรรมของปtจเจกชน กลุ#ม และองค�การซ่ึงมีผลกระทบต#อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลอันเกิด
จากสภาพแวดล"อม รวมถึงการใช"พลวัตของกลุ#มให"เป.นประโยชน�ต#อองค�การ การสร"างขวัญและกําใจกับบุคคล
ในองค�การถึงการพฤติกรรมของมนุษย�ในองค�การภาครัฐ 

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 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบค#าตอบแทนการจัดการทําโครงสร"างเงินเดือน กฎหมายท่ี

เก่ียวข"องกับค#าจ"างและเงินเดือนของบุคลากรในภาครัฐ กลยุทธ�การบริหารค#าจ"างและเงินเดือนท่ีทันสมัยและ
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 
ศึกษาความสัมพันธ�ระหว#างลูกจ"างกับฝ�ายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานท้ังใน

ประเทศและต#างประเทศ ปtญหาแรงงานสัมพันธ� สภาพข"อขัดแย"งระหว#างนายจ"างกับลูกจ"าง กระบวนการ
เจรจาต#อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวการณ�ทํางาน กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข"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. 
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2063215              ภาวะผู,นําในการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
Leadership in Public Sectors 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู"นํา แบบของผู"นํา บทบาทหน"าท่ีของผู"นํา คุณลักษณะของผู"นําท่ีดี 
จิตวิทยาผู"นํา การสร"างความเป.นผู"นําและการพัฒนาผู"นําและผู"บริหารในระดับต#างๆ เพ่ือให"สามารถแสดง
บทบาททางการบริหารท่ีเหมาะสม 

A study of concepts and theories of leadership, roles, charactors, psychology, how to 
be and develop leaders. 

 
2063216          การพัฒนาองค�การภาครัฐ 3(3-0-6) 

Development of Public Organizations 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการองค�การภาครัฐ หลักการวิเคราะห�และการออกแบบโครงสร"าง

องค�การภาครัฐตามแนวคิดเชิงระบบ แนวความคิดท่ีเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจน
เทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห�และพัฒนาองค�การภาครัฐสมัยใหม# สําหรับ สหวิทยาการในการศึกษา
วิเคราะห� เพ่ือให"สามารถทําการศึกษาวิเคราะห�และพัฒนาองค�การภาครัฐได"อย#างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือ
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 
ความหมายและความสําคัญของการสร"างทีมงาน แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาองค�การ แนวคิด

เก่ียวกับการทํางานเป.นทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเป.นทีม การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการ
พัฒนาทีมงาน ประโยชน�และอุปสรรคในการทํางานเป.นท่ีการกําจัดความไม#เป.นระเบียบและความขัดแย"งในทีม 
ทักษะท่ีจําเป.นในการสร"างทีมงานท่ีมีประสิทธิผล 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. 
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2063218             การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน                          3(3-0-6) 
Industrialization and Labor 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต#อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ยุทธศาสตร�การเป.นสังคมอุตสาหกรรมโดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหว#างประเทศท่ีพัฒนาแล"ว
กับประเทศกําลังพัฒนา บทบาทแรงงานต#อการก"าวสู#การผลิตแบบอุตสาหกรรมผลกระทบของการเข"าสู#สังคม
อุตสาหกรรมท่ีมีต#อแรงงาน บทบาทของรัฐท่ีมีต#อแรงงานวิเคราะห�นโยบายอุตสาหกรรมและแรงงานในประเทศ
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"าท่ี และความรับผิดชอบของเจ"าหน"าท่ีบริหารงานบุคคล 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,องถ่ิน        3(3-0-6) 

Economy of Local Community 
ศึกษาขอบเขต  ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน  ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนท"องถ่ิน  ตลาดท"องถ่ิน  เศรษฐกิจนอกตลาดและแนวนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน 
A study of meaning,  framework and importance of local community, economy and 

policy for local community, and policy for local economic development. 
 
2063221           การบริหารการคลังท,องถ่ิน        3(3-0-6) 

Local Financial Administration 
ศึกษาแนวความคิด และหลักการในการบริหารการคลังท"องถ่ิน เทคนิคการพยากรณ�และการจัดการ

รายรับรายจ#ายของท"องถ่ิน การจัดการการเงิน ระบบบัญชี การตรวจสอบ และการวัดผลงานขององค�การ
ท"องถ่ินท่ีมีรูปแบบการปกครองของตน ตลอดจนความสัมพันธ�ระหว#างการคลังท"องถ่ิน และการคลังระดับชาติ
โดยเน"นศึกษากรณีท้ังของประเทศไทย 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,เบ้ืองต,นทางเศรษฐศาสตร�       3(3-0-6) 

Introduction to Economics 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร�จุลภาคและเศรษฐศาสตร�มหภาค ในด"านเก่ียวกับพฤติกรรมการ

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 
ศึกษากฎหมายเอกชนซ่ึงประกอบด"วย หลักแห#งสิทธิในทางแพ#ง หลักแห#งนิติกรรม หลักสัญญา หลัก

หนี้ รวมไปถึงการใช"กฎหมายแพ#งพาณิชย�ในประเทศไทย กฎหมายแพ#งและพาณิชย�บางลักษณะในบรรพท่ี5 
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: บทบัญญัติท่ัวไป 3(3-0-6) 

Criminal Laws: General Principles 
ศึกษาบทบัญญัติท่ัวไปของประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงรวมถึงบทนิยาม การใช"กฎหมายอาญา โทษและ

วิธีการเพ่ือความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผู"สนับสนุน การ
กระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําผิดอีก อายุความและบทบัญญัติท่ีเก่ียวข"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 ดุลยพินิจของฝ�ายปกครองและหลักเกณฑ�ในการควบคุมดุลยพินิจตามกฎมายว#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 
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด"วย หลักท่ัวไปอํานาจพนักงาน

สอบสวน การฟnองคดีอาญาและคดีแพ#งท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค"น 
ปล#อยชั่วคราว การสอบสวนสามัญ การชันสูตรพลิกศพ การฟnองคดีอาญาและไต#สวนมูลฟnอง การพิจารณา คํา
พิพากษาและคําสั่งซ่ึงอยู#ในภาคท่ี 1 ถึงภาคท่ี 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  ซ่ึงประกอบด"วยการอุทธรณ�ฎีกา การบังคับ

ตามคําพิพากษาและค#าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป.นเบาและลดโทษ ซ่ึงอยู#ในภาคท่ี 4 ท่ี 6                 
และท่ี 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 
ศึกษาถึงลักษณะและกฎเกณฑ�การสืบพยานหลักฐานของศาลท้ังคดีแพ#งและคดีอาญา หลักในการรับ

ฟtงและไม#รับฟtงพยานหลักฐาน หลักเก่ียวกับพยานความเห็นข"อท่ีศาลรู"เองข"อสันนิษฐาน หน"าท่ีนําสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 

A study of the principles of evidence law under the Criminal Laws Part 5. 
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2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณ�วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม=น,อยกว=า                       7   หน=วยกิต 

2064001           การเตรียมฝRกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร�      2(90) 
Preparation for Professional Experience in Public Administration 

จัดให"มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร"อมของผู"เรียน ก#อนออกฝcกประสบการณ�วิชาชีพในด"านการรับรู"
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู"เรียนให"มีความรู" ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกตการมีส#วนร#วมในการฝcกปฏิบัติงานด"านรัฐประศาสนศาสตร�
ในสถานการณ�จริง 

To prepare students in professional careers in the field of public administration in the 
real situation before they take the field experiences. 

 
2064002      การฝRกประสบการณ�วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร�       5(450) 

Field Experience in Public Administration 
ฝcกงานด"านรัฐประศาสนศาสตร�ในองค�การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน"นการรวบรวมข"อมูล 

การวิเคราะห�การบริหารในองค�การ  ตลอดจนการวางโครงการในการแก"ปtญหาการบริหารงานในองค�การและ
การร#วมกิจกรรมทางการบริหารในองค�การ 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"อปฏิบัติท่ีเก่ียวข"อง เทคนิคในการ

สมัครงาน ความรู"พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
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"านท่ีเก่ียวข"องกับทางรัฐประศาสนศาสตร� โดย
นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป.นเวลาไม#น"อยกว#า 16  สัปดาห� 
และทําโครงงานท่ีร#วมจัดทําข้ึนกับสถานประกอบการ โดยนําเสนอในรูปแบบเล#มรายงานฉบับสมบูรณ� และสื่อ
ท่ีสร"างสรรค� ภายใต"การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผลโดยอาจารย�นิเทศ 
อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงงาน 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 
ประวัติอาจารย�ประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติอาจารย�ประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 
1. นางชลพรรณ  ออสปอนพันธ�  
   Miss Chonlapan Ausponpandh   

1.1 ตําแหน=งทางวิชาการ 
               ผู"ช#วยศาสตราจารย� (รัฐประศาสนศาสตร�) 

1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปC 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� พ.ศ.2538 
 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 ตํารา หนังสือ  
   - 

1.3.2 บทความทางวิชาการ 
- ชลพรรณ  ออสปอนพันธ�. (2563). รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมของเครือข#ายประมงพ้ืนบ"านตราดและจันทบุรีด"วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิจัย      
รําไพพรรณี. 14 (1) เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563, 74-81.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มท่ี 2) 

- ชลพรรณ  ออสปอนพันธ�, ภาษิต ลิ้มประยูร, สุเทพ สุสาสนี, สวัสด์ิ ฟูคณะ และ     
ละเว รัตนวาร. (2561). โครงการวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข#ายประมงพ้ืนบ"านจันทบุรีและตราดด"วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปtญญาชาวบ"าน. วารสารวิจัยรําไพพรรณี. 12 (3) เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 
2561, 160-169.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มท่ี 2) 
 

1.4 ประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปk 
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1.5 ภาระงานสอน 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 

2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร�     3 หน#วยกิต 
2062205 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 หน#วยกิต 

2062207 การวิเคราะห�โครงการและการบริหารโครงการ 3 หน#วยกิต 

2063211 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3 หน#วยกิต 

2063212 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต"น 3 หน#วยกิต 

2064226 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 3 หน#วยกิต 

2063213 การบริหารการคลังท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 

2063210 การบริหารการพัฒนา 3 หน#วยกิต 

2062202 ทฤษฎีองค�การ 3 หน#วยกิต 

2062204 ระบบบริหารราชการไทย 3 หน#วยกิต 

2061201 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 

2064230 การวิเคราะห�นโยบาย 3 หน#วยกิต 

2063223 การบริหารและการปกครองท"องถ่ินเปรียบเทียบ 3 หน#วยกิต 

0300301 การเมืองการปกครองไทย 3 หน#วยกิต 

2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 3 หน#วยกิต 

2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ภาครัฐ 3 หน#วยกิต 

2553308 การประเมินผลโครงการ 3 หน#วยกิต 
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2. นางสาวทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ 
    Miss Tippawan Palasuksombat 
 

2.1 ตําแหน=งทางวิชาการ 
               อาจารย� 

 
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปC 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2551 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(รัฐศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2547 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 ตํารา หนังสือ  
   - 

2.3.2 บทความทางวิชาการ 
- ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, นภา  จันทร�ตรี และราตรี  พิงกุศล. (2559). ความต,องการ

สวัสดิการสังคมของผู,สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 “วิจัย สร"างองค�ความรู"ใหม# รับใช"สังคม”. วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 311-315.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

- นภา  จันทร�ตรี, ราตรี  พิงกุศล และทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ. (2559). แนวทางการ
พัฒนาการจัดการการท=องเท่ียวเชิงนิเวศน� โดยกระบวนการมีส=วนร=วมของชุมชนเพ่ือการท=องเท่ียวอย=าง
ย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 “วิจัย สร"างองค�ความรู"ใหม# รับใช"สังคม”. วันท่ี 7-8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 51-55.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

2.4 ประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปk 
 

2.4 ภาระงานสอน 
  รายวิชาระดับปริญญาตรี 

2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2061109 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 3 หน#วยกิต 
2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 3 หน#วยกิต 
2061102 การปกครองท"องถ่ินไทย 3 หน#วยกิต 
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2063401 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 หน#วยกิต 
2063106 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 
0041203 จันทบุรีศึกษา 1 หน#วยกิต 
2063223 การบริหารและการปกครองท"องถ่ินเปรียบเทียบ 3 หน#วยกิต 
2064226 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 3 หน#วยกิต 
0002101 การเมืองการปกครอง 3 หน#วยกิต 
2063216 การศึกษาค"นคว"าตําราเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2061201 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062206 แรงงานสัมพันธ� 3 หน#วยกิต 
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3. นางสาวนภา  จันทร�ตรี 
     Miss Napha Chanter 
 

3.1 ตําแหน=งทางวิชาการ 
               ผู"ช#วยศาสตราจารย� (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 

3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปC 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(การบริหารท่ัวไป) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

พ.ศ.2552 
 

พ.ศ.2545 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2542 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1 ตํารา หนังสือ  
   - 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 
- นภา  จันทร�ตรี และ พงศธร จันทร�ตรี. (2561). การมีส#วนร#วมของประชาชนในการ

อนุรักษ�และฟ��นฟูป�าชายเลนเพ่ือพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน. วารสารวิจัย
รําไพพรรณี. 12 (3) เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2561, 201-207.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข"อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ#มท่ี 2) 

- นภา  จันทร�ตรี, ราตรี  พิงกุศล และทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ. (2559). แนวทางการ
พัฒนาการจัดการการท=องเท่ียวเชิงนิเวศน� โดยกระบวนการมีส=วนร=วมของชุมชนเพ่ือการท=องเท่ียวอย=าง
ย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ#มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7 “วิจัย สร"างองค�ความรู"ใหม#  รับใช"สังคม”. วันท่ี 7-8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559. อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 51-55.  
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

 
3.4 ประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปk 

 
3.5 ภาระงานสอน 
รายวิชาระดับปริญญาตรี 

2063201 การบริหารการพัฒนา 3 หน#วยกิต 
2064227 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062207 การวิเคราะห�โครงการและการบริหารโครงการ 3 หน#วยกิต 
2063212 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร�เบ้ืองต"น 3 หน#วยกิต 
2063402 สถิติสําหรับนักวิจัยท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 
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2063106 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วมในระดับท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 
2061102 การปกครองท"องถ่ินไทย 3 หน#วยกิต 
2063216 การศึกษาค"นคว"าตําราเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062202 ทฤษฎีองค�การ 3 หน#วยกิต 
2064229 ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ 3 หน#วยกิต 
2553308 การประเมินผลโครงการ 3 หน#วยกิต 
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
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4. ว=าท่ีเรือโท เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 
Mr.Ekachai Kitkasachroen 
 

4.1 ตําแหน=งทางวิชาการ 
                ผู"ช#วยศาสตราจารย� (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 

4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปC 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2544 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตบางพระ 

พ.ศ.2554 
 

พ.ศ.2536 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ตํารา หนังสือ 
- เอกชัย  กิจเกษาเจริญ. (2560). การเมืองการปกครองไทย : คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. พิมพ�ครั้งท่ี 1. 
จันทบุรี. เผยแพร#ตํารา หนังสือ เม่ือวันท่ี 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 . 161 หน"า.  
(ตําราหรือหนังสือท่ีได"รับการประเมินผ#านเกณฑ�การขอรับตําแหน#งทางวิชาการแล"ว) 

4.3.2 บทความทางวิชาการ 
-  

 
4.4 ประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษา 15 ปk 

 
 

4.4 ภาระงานสอน 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 

0021301 การเมืองการปกครองไทย 3 หน#วยกิต 
2064231 การเมืองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 3 หน#วยกิต 
0041203 จันทบุรีศึกษา 1 หน#วยกิต 
2063210 การบริหารการพัฒนา 3 หน#วยกิต 
2064230 การวิเคราะห�นโยบาย 3 หน#วยกิต 
2063107 สัมมนาปtญหาการเมืองการปกครองไทย 3 หน#วยกิต 
0041202 ตะวันออกศึกษา 1 หน#วยกิต 
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2064226 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 3 หน#วยกิต 
2097110 องค�กรและภาวะผู"นําเพ่ือการพัฒนา 3 หน#วยกิต 
2064227 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062206 แรงงานสัมพันธ� 3 หน#วยกิต 
2063223 การบริหารและการปกครองท"องถ่ินเปรียบเทียบ 3 หน#วยกิต 
2061102 การปกครองท"องถ่ินไทย 3 หน#วยกิต 
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5. นางสาวเรืองอุไร  วรรณโก 
     Miss Ruangrai Wannako 
 

5.1 ตําแหน=งทางวิชาการ 
               ผู"ช#วยศาสตราจารย� (รัฐประศาสนศาสตร�) 
 

5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน ปC 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2546 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(การบริหารงานท่ัวไป) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ 2559 
 

พ.ศ.2537 
 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 ตํารา หนังสือ 

- เรืองอุไร  วรรณโก. (2560). องค�การและการจัดการภาครัฐ : คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. พิมพ�ครั้งท่ี 1. 
จันทบุรี. เผยแพร#ตํารา หนังสือ เม่ือวันท่ี 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560. 145 หน"า.  
(ตําราหรือหนังสือท่ีได"รับการประเมินผ#านเกณฑ�การขอรับตําแหน#งทางวิชาการแล"ว) 

5.3.2 บทความทางวิชาการ 
-  

 
5.4 ประสบการณ�ในการสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปk 

 
 
 5.5 ภาระงานสอน 

      รายวิชาระดับปริญญาตรี 

2063107 สัมมนาปtญหาการเมืองการปกครองไทย 3 หน#วยกิต 
2061201 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062202 ทฤษฎีองค�การ 3 หน#วยกิต 
2064230 การวิเคราะห�นโยบาย 3 หน#วยกิต 
2062208 เทคนิคการบริหาร 3 หน#วยกิต 
2062209 การจัดองค�กรท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 
2064229 ภาวะผู"นําในการบริหารงานภาครัฐ 3 หน#วยกิต 
2063221 หลักการและกลยุทธ�การบริหารท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 



มคอ.2  มรรพ. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   หน"า 95 

 

2063401 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 หน#วยกิต 
2063213 การบริหารการคลังท"องถ่ิน 3 หน#วยกิต 
2063211 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3 หน#วยกิต 
2063216 การศึกษาค"นคว"าตําราเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร� 3 หน#วยกิต 
2062405 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3 หน#วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งแต=งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

คําสั่งแต=งตั้งคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง. 
ข,อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีเรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข"าสู#การศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือการฝcกประสบการณ�วชิาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาต#างประเทศฯ พ.ศ. 2561 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2561 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว#าด"วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่  2 ) 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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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว=าด,วย 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เข,าสู=การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564 

1) จํานวนหน=วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 136 หน=วยกิต 1) จํานวนหน=วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  136 หหน=วยกิต 
2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม=น,อยกว=า 
1.1 กลุ#มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1.2 กลุ#มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
1.3 กลุ#มวิชาวิทยาศาสตร� คณติศาสตร�  
เทคโนโลยีและการกีฬา 

30 
 12 

9 
9 

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

2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
1.1 กลุ#มวิชาคุณธรรม จรยิธรรม 
1.2 กลุ#มวิชาการนําความรู"สู#สากล 
1.3 กลุ#มวิชาความอดทน  
1.4 กลุ#มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
ให"เลือกกลุ#มวิชาใดวิชาหน่ึงอีก 

30 
 9 
6 
6 
6 
3 

หน=วยกิต 
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#มวิชาฝcกประสบการณ�ภาคสนาม 

100 
  54 
39 
7 

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

3) หมวดวิชาเฉพาะ     
1.1 กลุ#มวิชาแกน 
1.2 กลุ#มเฉพาะด"าน   ไม#น"อยกว#า 
1.3 กลุ#มวิชาฝcกประสบการณ�วิชาชีพและ 
สหกิจศึกษา 

100 
54 
39 
7 

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

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=น,อยกว=า  6 หน=วยกิต 4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม=น,อยกว=า 6 หน=วยกิต 
1. กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร          จํานวน 12 หน=วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  จํานวน 30 หน=วยกิต 

1.1 กลุ=มวิชาคุณธรรม จริยธรรม          จํานวน  9 หน=วยกิต 1.1 กลุ=มวิชาภาษาอังกฤษ ให,เลือกเรียน   จํานวน 6 หน=วยกิต 
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
0001103 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรยีนรู" 

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

0163001 ศาสตร�พระราชาสู#การพัฒนาอย#างยั่งยืน 
และเลือกอีก 6 หน#วยกิต จากรายวิชาต#อไปน้ี 
0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
0163003 ภูมิคุ"มกันการทุจรติ 
0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
0163005 ชีวิตและความตาย 

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

1.2 กลุ=มวิชาภาษาไทย ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต 
0001201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 

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

1.3 กลุ=มวิชาภาษาอ่ืน ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต 1.2 กลุ=มวิชาการนําความรู,สู=สากล         จํานวน 6 หน=วยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
0001302 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 
0001303 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
0001304 ภาษาญี่ปุ�นเพ่ือการสื่อสาร 
0001305 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสือ่สาร 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสือ่สาร 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 
0001308 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 
0001309 ภาษาพม#าเพ่ือการสื่อสาร 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร 

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) 

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
             ศตวรรษท่ี 21 
0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารใน 
             ศตวรรษท่ี 21 
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
0263007 คอมพิวเตอร� โพล และการนําเสนอ 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

2. กลุ=มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 9 หน=วยกิต 1.3 กลุ=มวิชาความอดทน                         จํานวน 6 หน=วยกิต 
2.1 กลุ=มวิชามนุษศาสตร� ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท"องถ่ิน 3(2-2-5) 
0002101 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
0002102 ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 
0002104 มนุษย�กับทักษะการคิด 

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

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
0363003 ความเป.นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
             ของไทย 
0363004 การเรียนรู"ชุมชนเชิงสร"างสรรค� 
0363005 พลเมืองสีเขียว 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 2.2 กลุ=มวิชาสังคมศาสตร� ให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต 

0002201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 0363006 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับเทคโนโลยีกับ 
             การพัฒนา 

3(2-2-5) 
0002202 กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
0002203 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 0363007 แนวพระราชดําริด"านพืชพรรณและ 

             การเกษตร 
3(2-2-5) 

0002204 ตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 
2.3 ให,เลือกเรียนจากกลุ=มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
จํานวน 3 หน=วยกิต 

1.4 กลุ=มวิชาฉลาดคิดและการจดัการ          จํานวน 6 หน=วยกิต 

0002301 มนุษย�กับการพัฒนาตน 
0002302 มนุษยสัมพันธ� 
0002303 จิตตปtญญาศึกษา 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
0002305 ภาวะผู"นําและผู"ตาม 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรแีละการแสดง 
0002307 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวัน 
0002308 มนุษย�กับเครื่องแต#งกาย 
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจําวัน 
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจําวัน 
0002312 การบัญชีในชีวิตประจําวัน 
0002313 ภูมิศาสตร�กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
0002314 โลกาภิวัตน�กับสังคมไทย 
0002315 มนุษย�กับสังคม 
0002316 ภูมิปtญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
0002318 ความเป.นพลเมืองในระบอประชาธิปไตย 
0002319 การสื่อสารอาเซียน 
0002320 การวิเคราะห�สถานการณ�ปtจจุบัน 
             เพ่ือการสื่อสาร 
0002321 การรู"เท#าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21 
0002322 ความเป.นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
0002323 หลักพ้ืนฐานการคุ"มครองสิทธิในทรัพย�สิน 
             ทางปtญญา 

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) 
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) 

0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
0463003 ภาวะผู"นําและการทํางานเป.นทีม 
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
0463005 การเงินและความมั่นคง 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจําวันในศตวรรษท่ี 21 
0463009 สุนทรียะการเกษตร 
0463010 การคิดและการตัดสินใจ 

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

1.5 ให,เลือกกลุ=มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก             จํานวน 3 หน=วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาทั่วไป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25559  

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

3. กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและการกีฬา จาํนวน 9 
หน=วยกิต 

 

3.1 กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร� ให,เลือกเรียนจํานวน 3 หน=วยกิต  
0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ
0003102 วิทยาศาสตร�เพ่ือคุณภาพชีวิต 
0003103 ชีวิตและสุขภาพ 
0003104 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 
0003105 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 
0003106 สิ่งแวดล"อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม# 
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจําวัน 

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) 

  

3.2 กลุ=มวิชาคณิตศาสตร�ให,เลือกเรียนจํานวน 3 หน=วยกิต  
0003201 คณิตศาสตร�เพ่ือการตัดสินใจ 
0003202 คณิตศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 
0003203 คณิตศาสตร�ท่ัวไป 
0003204 คณิตศาสตร�เพ่ือฝcกทักษะทางปtญญา 
0003205 สถิติและการประยุกต�ท่ัวไป 
0003206 สถิติในชีวิตประจําวัน 
0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 

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 กลุ=มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬาให,เลือกเรียน จํานวน 3 หน=วยกิต   
3.3.1 รายวิชาด,านเทคโนโลยี  
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข"อมลูเบ้ืองต"น 
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับชีวิตสมัยใหม# 
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม#ด"วยคอมพิวเตอร� 
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม#แบบพาณิชย� 
             อิเล็กทรอนิกส�เบ้ืองต"น 
0003305 การปฏิบัติงานช#างเบ้ืองต"นในชีวิตประจําวัน 
0003306 เทคโนโลยีพ้ืนฐานด"านการถ#ายภาพ 
             และตกแต#งภาพ 
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

3.3.2 รายวิชาด,านการกีฬา  
0003308 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
0003309 กิจกรรมเข"าจังหวะและกีฬาลีลาศ 
0003310 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุ=มวิชาแกน) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม=น,อยกว=า 100 หน=วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม=น,อยกว=า 100 หน=วยกิต 
2.1 กลุ=มวิชาแกน 54 หน=วยกิต 2.1 กลุ=มวิชาแกน 54 หน=วยกิต 
2.1.1 กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสน-
ศาสตร� 

2.1.1 กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสน-
ศาสตร� 

2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2061102 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสนศาสตร� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2061104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับความสัมพันธ�
ระหว#างประเทศ 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2061105 การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2062101 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส#วนร#วม
ในระดับท"องถ่ิน 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2063101 การบริหารการพัฒนา  3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063102 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทางสังคม 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร� 
             เบ้ืองต"น 

3(2-2-5) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2063104 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064101 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064102 การเมืองกับการบริหาร 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2.1.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ 2.1.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ  
2062103 องค�การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2.1.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ 2.1.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ  
2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะ 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2.1.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 2.1.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2.1.5  องค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ  2.1.5  องค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ  
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
 

 
 
 
 
 



มคอ.2  มรรพ. 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน     ไม=น,อยกว=า 39 หน=วยกิต 2.2 กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน     ไม=น,อยกว=า 39 หน=วยกิต 
2.2.1 กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสน-
ศาสตร� 

2.2.1 กลุ=มองค�ความรู,ด,านแนวคิดและทฤษฏีทางรัฐประศาสน-
ศาสตร� 

2062201 การบริหารรัฐกิจเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2062202 การบริหารท"องถ่ินเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063201 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม# 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063202 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063203 การเมืองไทย 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063204 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคงของ
ชุมชนชายแดน 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064202 จริยธรรมนักบริหาร 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064203 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสน-
ศาสตร� 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง  3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2.2.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ 2.2.2  กลุ=มองค�ความรู,ด,านองค�การและการจัดการ 
2063208 การบริหารงานพัสด ุ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2064205 ยุทธศาสตร�การจัดตั้งและการมีส#วนร#วม
ทางการเมืองของประชาคมท"องถ่ิน 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2.2.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ 2.2.3  กลุ=มองค�ความรู,ด,านนโยบายสาธารณะ 
2063209 วิเคราะห�นโยบาย 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063210 ประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063211 การเมืองกับการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063212 ชุมชนและท"องถ่ินศึกษาของอาเซียน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063213 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการจัดการ
สิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก 

3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2.2.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 2.2.4  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
2062204 พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2062205 การบริหารค#าจ"างและเงินเดือน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063214 แรงงานสัมพันธ� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063217 การสร"างทีมงาน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063218 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063219 การพัฒนาบุคคลและการอบรม 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดเฉพาะด,าน (กลุ=มวิชาเฉพาะด,าน) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

2.2.5  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ 2.2.5  กลุ=มองค�ความรู,ด,านการคลังและงบประมาณ 
2063220 เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2063221 การบริหารการคลังท"องถ่ิน 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
  เพ่ิมรายวิชา 2063222 ความรู"เบ้ืองต"นทาง 

                            เศรษฐศาสตร� 
3(3-0-6) 

2.2.6  กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร� 2.2.6  กลุ=มวิชากฎหมายสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร� 
2061301 กฎหมายแพ#งและพาณชิย� 3(3-0-6) ไม#เปลี่ยนแปลง  
2061302 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญัติท่ัวไป 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=มวิชาฝRกประสบการณ�ภาคสนาม ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต 2.3 กลุ=มวิชาฝRกประสบการณ�และสหกจิศึกษา  

                                              ไม=น,อยกว=า 7 หน=วยกิต 
2064001 การเตรียมฝcกประสบการณ�วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร� 

2(90) ไม#เปลี่ยนแปลง  

2064002 เตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 2064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 2(0-4-2) 
2064003 การฝcกประสบการณ�วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร� 

5(450) 2064002 การฝcกประสบการณ�วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร� 

5(450) 

2064004 สหกิจศึกษา 5(450) 2064999 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร� 6(640) 

 
โครงสร,างหลักสูตรหมวดวิชาเลือกเสรี  
 -ไม#มีการเปลี่ยนแปลง- 

ให"เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไม#ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล"ว และต"องไม#เป.นรายวิชาท่ีเคยกําหนดให"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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ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต 
2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 3(3-0-6) 2061101 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐศาสตร� 3(3-0-6) 

2061102 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสน
ศาสตร� 

3(3-0-6) 2061102 ความรู"เบ้ืองต"นทางรัฐประศาสน
ศาสตร� 

3(3-0-6) 

2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) 2061103 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) 

2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับ
ความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 

3(3-0-6) 2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับ
ความสัมพันธ�ระหว#างประเทศ 

3(3-0-6) 

2061105 การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน 3(3-0-6) 2061105 การปกครองและการบริหารท"องถ่ิน 3(3-0-6) 

2062101 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) 2062101 เศรษฐศาสตร�การเมืองเบ้ืองต"น 3(3-0-6) 

2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมสี#วน
ร#วมในระดับท"องถ่ิน 

3(3-0-6) 2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส#วนร#วมในระดับท"องถ่ิน 

3(3-0-6) 

2063101 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 2063101 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 

2063102 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทาง
สังคม 

3(3-0-6) 2063102 จริยศาสตร�และความเป.นธรรมทาง
สังคม 

3(3-0-6) 

2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร�เบ้ืองต"น 

3(2-2-5) 2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร�เบ้ืองต"น 

3(2-2-5) 

2063104 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร� 3(3-0-6) 2063104 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร� 3(3-0-6) 

2064101 สถิติสาํหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร� 

3(3-0-6) 2064101 สถิติสาํหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร� 

3(3-0-6) 

2064102 การเมืองกับการบริหาร 3(3-0-6) 2064102 การเมืองกับการบริหาร 3(3-0-6) 

2062103 องค�การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 2062103 องค�การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 

2062203 เทคนิคและการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 2062203 เทคนิคและการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

3(3-0-6) 

2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะ 

3(3-0-6) 2062104 ความรู"เบ้ืองต"นเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะ 

3(3-0-6) 

2062105 การวางแผนและการบริหาร
โครงการ 

3(3-0-6) 2062105 การวางแผนและการบริหาร
โครงการ 

3(3-0-6) 

2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน
องค�กร 

3(3-0-6) 2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน
องค�กร 

3(3-0-6) 

2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต 
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

2062202 การบริหารท"องถ่ินเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 2062202 การบริหารท"องถ่ินเปรียบเทียบ 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 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความ
มั่นคงของชุมชนชายแดน 

3(3-0-6) 2063204 การจัดการทรัพยากรเพ่ือความ
มั่นคงของชุมชนชายแดน 

3(3-0-6) 

2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 

3(3-0-6) 2063205 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 

3(3-0-6) 

2064202 จริยธรรมนักบรหิาร 3(3-0-6) 2064202 จริยธรรมนักบรหิาร 3(3-0-6) 

2064203 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) 2064203 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6) 

2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร� 

3(3-0-6) 2064204 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร� 

3(3-0-6) 

2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 2064207 สัมมนาการเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 

2063208 การบริหารงานพัสด ุ 3(3-0-6) 2063208 การบริหารงานพัสด ุ 3(3-0-6) 

2064205 ยุทธศาสตร�การจัดตั้งและการมีส#วน
ร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถ่ิน 

3(3-0-6) 2064205 ยุทธศาสตร�การจัดตั้งและการมีส#วน
ร#วมทางการเมืองของประชาคม
ท"องถ่ิน 

3(3-0-6) 

2063209 วิเคราะห�นโยบาย 3(3-0-6) 2063209 วิเคราะห�นโยบาย 3(3-0-6) 

2063210 ประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 2063210 ประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 

2063211 การเมืองกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ

3(3-0-6) 2063211 การเมืองกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ

3(3-0-6) 

2063212 ชุมชนและท"องถ่ินศึกษาของ
อาเซียน 

3(3-0-6) 2063212 ชุมชนและท"องถ่ินศึกษาของ
อาเซียน 

3(3-0-6) 

2063213 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการ
จัดการสิ่งแวดล"อมในภาคตะวันออก 

3(3-0-6) 2063213 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและการ
จัดการสิ่งแวดล"อมในภาค
ตะวันออก 

3(3-0-6) 

2062204 พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 3(3-0-6) 2062204 พฤติกรรมองค�การภาครัฐ 3(3-0-6) 

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) 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน=วยกิต 
2063218 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน 3(3-0-6) 2063218 การพัฒนาอุตสาหกรรมและ

แรงงาน 
3(3-0-6) 

2063219 การพัฒนาบุคคลและการอบรม 3(3-0-6) 2063219 การพัฒนาบุคคลและการอบรม 3(3-0-6) 

2063220 เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน 3(3-0-6) 2063220 เศรษฐกิจชุมชนท"องถ่ิน 3(3-0-6) 

2063221 การบริหารการคลังท"องถ่ิน 3(3-0-6) 2063221 การบริหารการคลังท"องถ่ิน 3(3-0-6) 

2061301 กฎหมายแพ#งและพาณิชย� 3(3-0-6) 2061301 กฎหมายแพ#งและพาณิชย� 3(3-0-6) 

2061302 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญตัิท่ัวไป 3(3-0-6) 2061302 กฎหมายอาญา 1: บทบัญญตัิท่ัวไป 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) 

 
 
 
 

  


