
 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
คณะ/สาขาวิชา   คณะรัฐศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Human  Resource 
Management 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
   ช่ือย่อ   :  รป.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Public Administration (Human Resource  
    Management) 
   ช่ือย่อ   : B.P.A. (Human Resource Management) 
 

๓. วิชาเอก   ไม่มี 
 

๔. จำนวนหน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ     
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
           ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ๕.๓ ภาษาท่ีใช้     
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา    
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน   และเข้าใจภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๖.๒ เริ่มใช้ใน ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๖.๓ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม เมื่อวันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๖.๔ สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี ๓ เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑๗ /๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  
         หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
 ๘.๑ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 
 ๘.๒ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 ๘.๓ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 ๘.๔ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 ๘.๕ พนักงานคุมประพฤติ 
 ๘.๖ นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๘.๗ นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และสายงานบริหารอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๘.๘ นักวิชาการด้านการศึกษา  
 ๘.๙ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุกกระทรวง) 
 ๘.๑๐ นักพัฒนาและฝึกอบรม (ทุกกระทรวง) 
 ๘.๑๑ ผู้ช่วยนายทะเบียน (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) 
 ๘.๑๒ นักพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน อบต. เทศบาล) 
 ๘.๑๓ ข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการทหาร 
 ๘.๑๔ ภาครัฐวิสาหกิจ 
 ๘.๑๕ ภาคเอกชน 
 ๘.๑๖ อาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและตำแหน่งอื่นๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้คุณวุฒิ รป.บ. 
 

๙.  ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน ปีที่
สำเร็จ 

การศึกษา 
๑ นายฉัตรณรงคศ์ักด์ิ   สุธรรมดี

๑-๔๔๐๓-๐๐๐๒๖-xxx 
อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม.(การจัดการทุนมนุษย์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๕๕๙ 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๙ 

๒ นางสาวณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์ 

๑-๔๒๐๗-๐๐๐๐๕-xxx 

อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ 

๓ นางจินตกานด์ สุธรรมดี 
๑-๓๔๑๖-๐๐๐๖๓-xxx 

อาจารย์ รป.ม.(บริหารงานท้องถ่ิน) 
ร.บ.(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๐ 

๔ นาสาวธนิกานต์ ศรีจันทร ์

๓-๓๖๐๓-๐๐๐๑๗-xxx 
อาจารย์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๗ 

๕ นายเทอดศักด์ิ   ไป่จันทึก 

๑-๓๐๑๘-๐๐๐๐๑-xxx 
อาจารย์ ร.ม.(รัฐศาสตร์) 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๙ 
๒๕๖๑ 
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 ๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หน่วยกิต 
 
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   
                                 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร      ๙      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ๑๒ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๖ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพลานามัย                                              ๓       หน่วยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    ๙๗ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ     ๔๘ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    ๑๒  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า๗หน่วยกิต  
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร   
   ๑) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐ หน่วยกิต    
  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสารให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต โดยให้เรียนรายวิชาทาง
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๑๕๐๐๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๑   ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๑๕๐๐๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๒   ๓(๒-๑-๕) 
   ๑๑๕๕๐๑๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ    ๓(๓-๐-๖) 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต โดยกำหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนรายวิชา ๑๒๕๐๐๓๑ บัณฑิตกับสังคม จำนวน ๓ หน่วยกิต  
   ๑๒๕๐๐๒๑ พฤติกรรมมนุษย์กับการปรับตัว   ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๒๐๐๐๒๒ สุนทรียภาพของชีวิต    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๑๕๐๐๒๓ ความจริงของชีวิต    ๓(๓-๐-๖) 
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   ๑๒๕๑๐๒๔ การเงินส่วนบุคคล    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๒๕๑๐๓๑ บัณฑิตกับสังคม     ๓(๒-๒-๕) 
   ๑๒๕๑๐๓๒ วัฒนธรรมและวิถีไทย    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๒๕๑๐๓๓ วิถีโลก      ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๒๕๑๐๓๔ มนุษย์กับกฎหมายในชีวิตประจำวัน  ๓(๓-๐-๖) 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เรียนไม่น้อยกว่า ๖หน่วยกิต 
   ๑๔๐๐๐๔๑ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๔๐๐๐๔๒ การคิดและการตัดสินใจ    ๓(๓-๐-๖) 
   ๑๔๐๐๐๔๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   ๓(๒-๒-๕) 
   ๑๒๕๐๐๔๔ ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 

  กลุ่มวิชาพลานามัยให้เรียนไม่น้อยกว่า๓ หน่วยกิต  
   ๑๔๐๘๐๕๑ กีฬาเพื่อสุขภาพ     ๓(๒-๒-๕) 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่ต่ำกว่า  ๙๗ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเอกบังคับให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ รวม  ๔๘  หน่วยกิต 
   รหัสวิชา          ช่ือวิชา                          น(ท-ป-อ)  
   ๓๐๓๒๑๐๑      การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๐๒      การจัดการทุนมนุษย์                    ๓(๓-๐-๖) 
    ๓๐๓๒๑๐๓      การสรรหาและบรรจุพนักงาน   ๓(๓-๐-๖)  
   ๓๐๓๒๑๐๔      นโยบายสาธารณะและการวางแผน                          ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๐๕      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๐๖      การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล   ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๐๗      การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๑๐๘      ภาวะผู้นำของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๐๙      ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์        ๓(๒-๒-๕) 
   ๓๐๓๒๑๑๐      สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๑๑๑     ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๑๒     จริยธรรมสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์   ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๑๑๓      การบริหารงานคลังและงบประมาณ                    ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๑๑๔      จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๑๑๕      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์            ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๑๑๖      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     ๓(๓-๐-๖) 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๖ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 รหัสวิชา          ช่ือวิชา                                                น (ท-ป-อ)  

 ๓๐๓๒๒๐๑      เทคนิคการพัฒนาทีมงาน  ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๐๒      แรงงานสัมพันธ์            ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๐๓      การวิเคราะห์งาน                ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๒๐๔      การพัฒนาชุมชน     ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๐๕      จิตวิทยาองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๐๖      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ           ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๐๗      การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ     ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๒๐๘      การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ๓(๓-๐-๖) 
  ๓๐๓๒๒๐๙      การบริหารงานสำนักงาน  ๓(๓-๐-๖) 
                     ๓๐๓๒๒๑๐      การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรรมองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 

                      ๓๐๓๒๒๑๑      การจัดการความรู้           ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๑๒      การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการในอาเซีย   ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๒๑๓      เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม              ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๐๓๒๒๑๔      พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม  ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๓๒๒๑๕      ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์          ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๒๑๖      การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์                              ๓(๓-๐-๖) 
     ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
            ๓๐๓๒๒๑๗      การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม            ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๑๘      ภาวะผู้นำและและการจัดการ                            ๓(๓-๐-๖) 
                      ๓๐๓๒๒๑๙      วิเคราะห์ตลาดแรงงาน  ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๒๐      สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๒๑      กฎหมายอาญา ๑:ภาคท่ัวไป  ๓(๓-๐-๖) 

   ๓๐๓๒๒๒๒      กฎหมายอาญา ๒:ภาคความผิด                      ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๒๒๓      กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๓(๓-๐-๖) 

                     ๓๐๓๒๒๒๔      กฎหมายลักษณะพยาน                                ๓(๓-๐-๖) 
               
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๗ 

  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  จำนวน ๑๒  หน่วยกิต  
           รหัสวิชา            ช่ือวิชา                            น (ท-ป-อ)  

 ๓๐๓๒๓๐๑      องค์การและการจัดการ  ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๓๐๒      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๐๓๒๓๐๓      มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ                      ๓(๓-๐-๖) 

 ๓๐๓๒๓๐๔      เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป    ๓(๓-๐-๖) 
 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้รวมไม่น้อยกว่า ๗ 

หน่วยกิต  
           รหัสวิชา           ช่ือวิชา                            น(ท-ป-อ)  
            ๓๐๓๒๔๐๑       การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 
                                                    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                          ๒(๙๐) 

                     ๓๐๓๒๔๐๒        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาง 
                                            ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                         ๕(๔๕๐) 
                     ๓๐๓๒๔๐๓        การเตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา                 ๒(๙๐) 

                             ๓๐๓๒๔๐๔        การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา                      ๕(๔๕๐) 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิดสอนไม่น้อยกว่า 
๖ หน่วยกิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๘ 

แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พื้นฐานภาษา ๑๑๕๐๐๑๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานมนุษย ์ ๑๒๕๐๐๒๔ บัณฑิตกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานสังคม ๑๒๕๐๐๒๑ พฤติกรรมมนุษย์กับการปรับตัว ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานวิชา
พลานามัย 

๑๔๐๘๐๕๑ กีฬาเพื่อสุขภาพ ๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๑ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๕ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษา ๑๑๕๐๐๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๑ ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานมนุษย ์ ๑๒๕๐๐๒๓ ความจริงของชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานสังคม ๑๒๕๐๐๓๒ วัฒนธรรมและวิถีไทย ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานวิทย์-คณิต ๑๔๐๐๐๔๑ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๒ การจัดการทุนมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๖ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
บังคับวิทยาการ
จัดการ 

๓๐๓๒๓๐๑ องค์การและการจัดการ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๒๑ หน่วยกิต 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๙ 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐานภาษา ๑๑๕๐๐๑๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร๒ ๓(๓-๐-๖) 
พื้นฐานวิทย์-คณิต ๑๔๐๐๐๔๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๓ การสรรหาและบรรจุพนักงาน ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๒๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน                            ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๔ จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเลือก ๓๐๓๒๒๐๘ การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน            
๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘ หน่วยกิต 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๘ ภาวะผู้นำของนักบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๑ ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
๓(๓-๐-๖) 

เลือกเสรี Xxxxxxx เลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 
บังคับวิทยาการ
จัดการ 

๓๐๓๒๓๐๓ มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๐๕ จิตวิทยาองค์การ ๓(๓-๐-๖) 
รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๑๐ 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๖ การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๒ จริยธรรมสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๐๑ เทคนิคการพัฒนาทีมงาน ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๐๒ แรงงานสัมพันธ ์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๒๑ กฎหมายอาญา ๑ : ภาคท่ัวไป ๓(๓-๐-๖) 
บังคับวิทยาการ
จัดการ 

๓๐๓๒๓๐๒ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านเลือก ๓๐๓๒๒๑๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรม
องค์การ                           

๓(๓-๐-๖) 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓(๓-๐-๖) 
บังคับวิทยาการ
จัดการ 

๓๐๓๒๓๐๔ เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป ๓(๓-๐-๖) 

เลือกเสรี xxxxxxxxx เลือกเสรี ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๒๓ กฎหมายลักษณะพยาน ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๒๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                     ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้า ๑๑ 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๐๙ ระเบียบวิธ ีว ิจัยทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

๓(๒-๒-๕) 

เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๑๑๐ สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านบังคับ ๓๐๓๒๒๑๓ การบริหารงานคลังและงบประมาณ                      ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๒๒ กฎหมายอาญา๒ : ภาคความผิด ๓(๓-๐-๖) 
เฉพาะด้านเอกเลือก ๓๐๓๒๒๐๙ การบริหารงานสำนักงาน ๓(๓-๐-๖) 
วิชาปฏิบัติการ ๓๐๓๒๔๐๑ 

หรือ 
๓๐๓๒๔๐๓ 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 

๒(๙๐) 

รวม ๑๗ หน่วยกิต 

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาปฏิบัติการ ๓๐๓๒๔๐๒ 
หรือ 

๓๐๓๒๔๐๔ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 

๕(๔๕๐) 

รวม ๕ หน่วยกิต 

 


