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หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.   ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
   การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต มีการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค            
ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นภาคเรียนปกติ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  
มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ต่อจาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     มีภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๘ สัปดาห์   
     ไม่มีภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     มี 
     ไม่มี 
 

๒.   การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     วัน - เวลาราชการปกติ  
     นอกวันเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 
     วัน – เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
   ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนมิถุนายน   ถึง เดือนกันยายน 
   ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนตุลาคม     ถึง เดือนมกราคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2) มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบหมวด 6 การรับเข้าศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564      
   ๒.๒.๒ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา มีดังนี ้
      การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระบบ
ปกติแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังต่อไปนี้ 
     ๑) รับจากการสอบคัดเลือกตรงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
     ๒) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบหมวด 6 การรับเข้าศึกษา  
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   ๒.๒.๓ ระยะเวลาการศึกษา  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา  
2 ปี หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องเรียนส าเร็จตามหลักสูตรภายใน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ โดยนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 หมวด ๔ หลักสตูรการศึกษา 
    ๒.๒.๔ การลงทะเบียนเรียน  
     เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2560 หมวด ๗ การลงทะเบียนเรียน  
   ๒.๒.๕ การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  
     เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา และหมวด 10 การพ้นสภาพ การคืนสภาพและ
การส าเร็จการศึกษา  
     นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา
ได้ต้องผ่านข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
    ๑) แผน ก แบบ ก ๒ 
        1.1) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
        1.2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ดังกล่าว การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้ด าเนินการตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
        2) แผน ข 
           ๒.1) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
           ๒.2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
สอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น จ านวน 3 คน และต้องสืบค้นได้ 
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 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   นักศึกษาแรกเข้าอาจมีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาค่อนข้างจ ากัด 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร/ บทความ/ งานวิชาการ 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 จัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาต้องเรียนในวิชาปรับพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางการศึกษาและหัวข้อเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความในหัวข้อทั่วไป
และหัวข้อเชิงวิชาการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร / บทความ / งานวิชาการ 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
    

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 
ชั้นปีที่ ๑ 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ ๒ 0 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

0 30 30 30 30 
   

  
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2566 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,530,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ 0 0 0 0 0 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0 

รวมรายรับ 1,530,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 
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๒.๖.๒ ประมาณรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2566 

1. งบบุคลากร           

    1.1 หมวดเงินเดือน 1,152,000 1,209,600 1,270,100 1,333,600 1,400,300 

    1.2 หมวดค่ า ใ ช้จ่ ายประจ าอัตราที่
ต้องการใหม่ 

0 0 0 0 0 

2. งบด าเนินการ           

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 1,500 2,300 3,000 3,200 3,200 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 1,300 1,900 2,600 2,700 2,700 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 1,300 1,900 2,600 2,667 2,700 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 1,300 1,900 2,600 2,700 2,700 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. งบลงทุน           

    4.1  หมวดครุภัณฑ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

5. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 306,000 612,000 612,000 612,000 612,000 

6. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 1,468,400 1,834,600 1,897,900 1,961,900 2,028,600 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 61,600 1,225,400 1,162,100 1,098,100 1,031,400 

จ านวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 49,000 30,600 31,700 32,700 33,900 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย /หัว  ตลอดหลักสูตร 123,200 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตร (จ านวนนักศึกษา) 29 50 51 51 52 
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนละ  12,๐๐๐ บาท 

        ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ    6,๐๐๐ บาท 
        ค่าหน่วยกิต   หน่วยกิตละ    1,5๐๐ บาท 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน  
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
   แบบออนไลน์  

     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    พ.ศ. ๒๕๖๐  
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  ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
      มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์   
   ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
          แผน ก แบบ ก ๒     ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
          แผน ข         ไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
      หลักสูตรตามแผนการศึกษาระบบปกติ  
          ให้ศึกษาได้ไม่เกิน          ๑๐  ภาคการศึกษา 
          ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน           2  ภาคการศึกษา 
           ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
   โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) แบ่งเป็นหมวด
วิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
   แผน ก แบบ ก ๒   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                 27 หน่วยกิต 
    - รายวิชาบังคับ                         21 หนว่ยกิต 
    - รายวิชาเลือก                            6 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                  12 หน่วยกิต 
แผน ข 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                 33 หน่วยกิต 
    - รายวิชาบังคับ                         21 หนว่ยกิต 
    - รายวิชาเลือก                          12  หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ             6 หน่วยกิต 
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 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕  
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
แผน ก  

แบบ ก ๒ 
แผน ข แผน ก  

แบบ ก ๒ 
แผน ข 

๑.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     ๑.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
     ๑.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
ไม่น้อยกว่า   

 
          24 

 
30  

 

 
๒๑ 
๖ 
 

 
๒๑ 
๑๒ 

 
2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์  
2.2 กลุ่มวิชาการศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ 

 
 

๑๒ 
- 

 
 
- 
๖ 

 
 

๑๒  
- 

 
 
- 
๖ 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
๓6  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
๓6  หน่วยกิต 

 ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

 
   ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
     รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 

ความหมายของรหัสวิชา   
รหัสวิชา (Code)  ประกอบด้วยตัวเลข ๘ หลัก มีหลักเกณฑ์การใช้ ดังนี้ 

    (๑)  ตัวเลขหลักแรก  หมายถึง หลักสูตร 
      ๑  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ๒  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      ๓  หมายถึง  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
      ๔  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ๕  หมายถึง  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
      ๖  หมายถึง  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      ๗  หมายถึง  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      ๘  หมายถึง  หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น 
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 (2)  ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๒ และ ๓) หมายถึง ชื่อประเภทวิชา/วิชา
เรียนร่วม  
      (ข)  ระดับอุดมศึกษา 
      ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      ๐1  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      ๐2  หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
      ๐3  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ๐4  หมายถึง  คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
      ๐5  หมายถึง  วิทยาลัยธาตุพนม 
      ๐6  หมายถึง  วิทยาลัยนาหว้า 
      ๐7  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๐8  หมายถึง  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
      ๐9  หมายถึง  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
      10  หมายถึง   สถาบันภาษา 
      11  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      12  หมายถึง  ส านักวิทยบริการ 
      13  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
      ๑4  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
      ๑๕  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 
      ๑๖  หมายถึง  ส านักงานอธิการบดี 
      ๑๗  หมายถึง  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 
  (๓)  ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๔ และ ๕)  หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา

ตั้งแต่ ๐๑-๙๙  ยกเว้น ๐๐ หมายถึง สาขาวิชาเรียนร่วม ในระดับอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย     

             (ข)   ระดับอุดมศึกษา   
                  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                          01  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                                          02  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
          03  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
          04  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
                 05  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             06  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 
          07  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
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          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
          02  หมายถึง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            03  หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป    
             04  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
          11  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          14  หมายถึง  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
          17  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

18  หมายถึง  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/  
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

19  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 
 
   (๔)   ตัวเลข ๑ ตัวต่อมา (ตัวเลขล าดับ ๖) หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังนี้ 
    (ข)  ระดับอุดมศึกษา 
          ๑  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ๒   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 
       3   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
       4  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ      
          7   หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ/โครงงาน 
                                               ปัญหาพิเศษ/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
          9  หมายถึง  ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

      (๕)   ตัวเลข ๒ หลักต่อมา (ตัวเลขล าดับที่ ๗ ๘)  หมายถึง ล าดับรายวิชา   
    ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายดังนี้ 
     X (A-B-C)   เช่น ๓(๓-๐-๙) 
     X  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
     A  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
     B  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
     C  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๑๗ 
 

  3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   3.2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
61000101       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง  3(3-0-6) 
            Intermediate Academic English for Graduate Students 
 
   3.2.1 รายวิชาบังคับ 
60102301 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

Scope and Theory in Public Administration 
3(3-0-9) 

60102302 การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ 
Public Financial Administration 

3(3-0-9) 

๖0102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organization Theory and Management in Public Sector 

3(3-0-9) 
 

60102304 นโนบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ 
Public Policy and Strategic Planning 

3(3-0-9) 
 

60102305 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
Strategic Human Resources Management 

3(3-0-9) 

60102306 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Research Methods in Public Administration 

3(3-0-9) 
 

60102307 สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
Seminar in Public Administration 

๓(๓-๐-9)    
 

        
 3.2.2 รายวิชาเลือก 
    แผน ก แบบ ก 2  เลือก 6 หน่วยกิต 
    แผน ข   เลือก 12 หน่วยกิต 
 
60102401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

Management of Public Information System 
3(3-0-9) 
 

60102402 วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ 
Organization Culture and Public Management 

3(3-0-9) 
 

60102403 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 
Managerial Technique and Tools in Public Sector 

3(3-0-9) 
 

๖01๐24๐4 การวางแผนและการบริหารโครงการ 
Project Planning and Management 

๓(๓-๐-9)    
 

๖01๐24๐5 กระบวนการนโนบายการพัฒนาประเทศไทย 
National Development Policy Process in Thauland 

๓(๓-๐-9)    

๖01๐24๐6 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง 
Advanced Public Policy Analysis 
 

๓(๓-๐-9)    
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๑๘ 
 

๖01๐24๐7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
Human Resource Development in Public Sector 

๓(๓-๐-9)    
 

60102408 การจัดการทุนมนุษย ์  
Human Capital Management 

๓(๓-๐-9)    

60102409 ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร  
Leadership and Ethics for Executive 

๓(๓-๐-9)    
 

๖01๐2410 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 
Public Service Administration and Networking 

๓(๓-๐-9)    

60102411 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Local Administration and Sustainable Development 

๓(๓-๐-9)    

60102412 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
Governance in Public Sector 

๓(๓-๐-9)    
 

60102413 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Statistics and Data Analysis in Public Administration 

๓(๓-๐-9)    

๖01๐2414 กระบวนการงบประมาณของรัฐ 
Public Budgetary Process 

๓(๓-๐-9)    
 

60102415   การคลังและงบประมาณท้องถิ่น 
Local Finance and Budgeting    

๓(๓-๐-9)    
 

 
                
  3.2.3 วิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ก แบบ ก 2  ๑๒ หน่วยกิต 
60102701 วิทยานิพนธ์ 

Thesis  
๑๒ หน่วยกิต 
 

 
         
  3.2.4 วิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ข    6 หน่วยกิต 
60102702 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   

Independent Study 
๖ หน่วยกิต 
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๓.3  แสดงแผนการศึกษาระบบปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 
 

แบบ ก ๒ 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

พ้ืนฐาน 61000101      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
                      ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง* 

๓(๓-๐-๖) 

 

วิชาบังคับ 
60102301      ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
60102302      การบรหิารการเงินการคลัง 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-18) 
*หมายเหตุ: รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วิชาบังคับ 

60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-9) 

60102304  นโยบายสาธารณะและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3(3-0-9) 

วิชาเลือก 601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-27) 

    
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 60102305  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 

วิชาเลือก ๖01๐24xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-๑8) 
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ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
    

วิชาบังคับ 
60102306  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

 
60102307  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

วิทยานิพนธ์ 60102701 วิทยานิพนธ์   ๓(0-9-0) 

รวม 6(6-6-18) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิทยานิพนธ์ ๖01๐2๗๐๑ วิทยานิพนธ์     6(0-18-0) 

รวม 6(0-18-0) 
 

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ ๖01๐2๗๐๑ วิทยานิพนธ์     3(0-9-0) 

รวม 3(0-6-0) 
 
    ๓.4  แสดงแผนการศึกษาระบบปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

พ้ืนฐาน 61000101      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
                       ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นกลาง* 

๓(๓-๐-๖) 

 

วิชาบังคับ 60102301      ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
60102302      การบรหิารการเงินการคลัง 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-18) 
 *หมายเหตุ: รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 



มคอ.๒ 

๒๑ 
 

 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วิชาบังคับ 

60102303 ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-9) 

60102304  นโยบายสาธารณะและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3(3-0-9) 

วิชาเลือก 601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-27) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 60102305  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) 

วิชาเลือก ๖01๐24xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 6(6-๐-๑8) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

   หมวดวิชา  
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

วิชาบังคับ 
60102306  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 

60102307  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-9) 
 

วิชาเลือก 
601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

601024xx วิชาเลือก 3(3-0-9) 

รวม 12(12-0-36) 
 
 
 
 



มคอ.๒ 

๒๒ 
 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
   หมวดวิชา 

 
รหัสและช่ือวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
การศึกษา 

ค้นคว้าอิสระ 
๖01๐2๗๐2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0) 

รวม 3(0-9-0) 
 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

   หมวดวิชา 
 

รหัสและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

การศึกษา 
ค้นคว้าอิสระ 

๖01๐2๗๐2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

3(0-9-0) 

รวม 3(0-9-0) 

๓.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
      ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๑) 
๓.6 ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 

   ๓.6.๑ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

1. นางสาวจารุกญัญา อุดานนท ์
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕62 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์: พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา: พ.ศ. ๒๕๔๒ 

360 45 4 เรื่อง 

2. นางกชกร เดชค าภ ู
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ.256๐ 
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง: พ.ศ. 2548 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
สถาบันราชภฏัอุดรธาน:ี พ.ศ. 2544 

360 45 5 เรื่อง 



มคอ.๒ 

๒๓ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

3. นายส าราญ วิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม:พ.ศ. 256๐ 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ. 2554 
ศน.บ. (ปรัชญาทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั: พ.ศ.2540 

360 45 7 เรื่อง 

4. นายคงฤทธิ์  กุลวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2555 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ พ.ศ. 2541 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. 2530  
วท.บ. (พืชศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา: พ.ศ. 2523 

180 45 3 เรื่อง 

5. นายวรวุฒิ อินทนนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2556 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น: พ.ศ. 2537 
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
วิทยาลัยครูสกลนคร: พ.ศ. 2535 
 

180 45 6 เรื่อง 

6 นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห ์
ต าแหน่งทางวิชาการ:  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน:ี พ.ศ. 2556 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร:์ พ.ศ. 2546 
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต: พ.ศ. 2542 
 

180 45 5 เรื่อง 

7. นางสาวเขมิกา ทองเรือง 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม: พ.ศ. 2558 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม: พ.ศ. 2553 
บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร: พ.ศ. 2548 
 

180 45 3 เรื่อง 



มคอ.๒ 

๒๔ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผลงาน 
ทาง
วิชาการ 
ย้อนหลัง 
5 ปี 
(๒๕61 – 
๒๕๖5) 

ภาระ
งาน
สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 
ที่จะมีใน
หลักสูตร
น้ี 

8. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: พ.ศ. ๒๕63 
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ.๒๕๕๒ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: พ.ศ.๒๕๔๘ 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: พ.ศ. ๒๕๖๐ 

180 180 1 เรื่อง 

9. นางมุทุดา  แก่นสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย ์

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม:พ.ศ. 2561 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง: พ.ศ. 2560 
ค.บ. (การศึกษา) 
สถาบันราชภัฏสกลนคร: พ.ศ. 2544 

180 45 2 เรื่อง 

 
   ๓.6.๒ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบัน: ปีส าเรจ็การศกึษา 

ภาระงานสอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

ภาระ
งาน

สอนที่มี
อยู่แล้ว 

ภาระ 
งานสอน 

ที่จะมีในหลักสูตรน้ี 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ Ph.D. (Public 
Administration/Public Affairs) 

- 22.5 

2. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชณา ณ ระนอง  Ph.D. (Policy Development 
and Program Evaluation)  

- 22.5 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม  Ph.D. (Human Geography)  - 22.5 

4. รองศาสตราจารย์  
พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพนัธุ ์

Ph.D. (Public Policy Analysis  
and Admininstration) 

- 22.5 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี Ph.D. (Public Administration) - 22.5 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) - 22.5 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี Ph.D (Sociology) - 22.5 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) - 22.5 


