
รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ
คณะ/สาขาวิชา   คณะรฐัศาสตร ์

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑.  รหสัและช่ือหลกัสูตร 
          รหสัหลกัสตูร  :  ๒๕๕๖๑๔๒๑๑๐๔๐๐๔ 
     ช่ือหลกัสูตร       
   ภาษาไทย :  หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 
 ภาษาองักฤษ :  Master of Public Administration Program in Public Administration 

 
 

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเตม็ :  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
   ชื่อย่อ :  รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Master of Public Administration (Public Administration) 
   ชื่อย่อ :  M.P.A. (Public Administration) 
 

๓.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มวีชิาเอก  

๔.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร  
ไม่นอ้ยกว่า ๓๙ หน่วยกติ 

๕.  รปูแบบของหลกัสูตร 
 ๕.๑ รปูแบบ      

ปรญิญาโทตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
๕.๒ ภาษาท่ีใช้     
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จดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย  
 ๕.๓ การรบัเข้าศึกษา    

รบันักศกึษาไทย และนักศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น    

 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนั  
 

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว คอื รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

๖.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร :  
๖.๑ เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      เริม่ใชใ้นภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 
๖.๒ คณะกรรมการวชิาการระดบับณัฑติศกึษา พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการประชุม 
 ครัง้ที ่๙/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๓ สภาวชิาการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการประชุมครัง้ที่ ๗/๒๕๖๑ 
  เมื่อวนัที ่๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.4 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๖๒ 
  เมื่อวนัที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน :  
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่ตามมาตรฐานคณุวุฒริะดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสน

ศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศกึษา ๒๘๖๔ 

๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเรจ็การศึกษา :  
 ๘.๑ อาจารย์ประจ าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตรแ์ละสาขาที่สมัพนัธ์กนั ในสถาบนัอุดมศกึษา
ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 ๘.๒ เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีร่บัผดิชอบหน้าทีฝ่่ายบรหิารทัว่ไป 
 ๘.๓ เป็นนักวจิยัทางดา้นรฐัประศาสนศาสตร์ สงัคมศาสตรแ์ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๘.๔ บรหิารงานยุตธิรรมทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 ๘.๕ ขา้ราชการทหาร ต ารวจ  
 ๘.๖ ขา้ราชการอื่นๆสงักดักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆของรฐัรวมทัง้พนักงาน  
       รฐัวสิาหกจิ 
 ๘.๗ สมาชกิรฐัสภา และสมาชกิองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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๙ .  ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 

๙.๑ อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ 

( x-xxxx-xxxxx-xx-x ) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ  

(สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร)์ 
สถาบนั 

ปีท่ี 
ส าเรจ็ 

๑ นายสมปอง  สุวรรณภูมา  
(๓-๔๑๙๙-๐๐๖๔๗-๖xxx) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
M.A. (Political Science) 
พธ.บ (รฐัศาสตรก์ารบรหิารรฐักจิ) 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
University of Mysore, India 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๓ 
๒๕๔๑ 

๒ นายพทิกัษ์พงศ์  กางการ  
(๓-๓๖๑๐-๐๐๑๐๗-xxx) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ รป.ด.(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
รป.ม.(การเมอืงการปกครอง) 
ค.บ.(สงัคมศกึษา) 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๓ นายธติริตัน์  
เหล่าคมพฤฒาจารย ์ 
(๓-๓๓๐๘-๐๐๓๘๙-xxx) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ รป.ด. (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
วท.บ. (สุขศกึษา) 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

๒๕๕๔ 
๒๕๔๖ 
๒๕๔๑ 

  

 
๓. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

๓.๑ หลกัสูตร 
หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
ใชร้ะยะเวลาในการส าเรจ็การศกึษาไม่เกนิ ๕ ปี 
๓.1.1 หลกัสูตรแบบ ก(๒) 

 ๓.๑.๑.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ๓๙  หน่วยกติ 
 ๓.๑.๑.3 โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกติ 
๑) หมวดวิชาพื้นฐาน 

- วชิาบงัคบั        ๙ หน่วยกติ 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ    

- วชิาเอกบงัคบั      ๑๕ หน่วยกติ 
  ๓) วิชาเลือก         ๓ หน่วยกติ 
  4) วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกติ 
  5) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 
 



มคอ. ๒ รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

4 
 

๒) รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรแผน ก แบบ ก (๒)  
หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ มรีายวชิา

ตามโครงสรา้งหลกัสตูร ดงันี้  
 ก. หมวดวิชาพ้ืนฐาน จ านวน  ๙  หน่วยกติ 

1. วิชาบงัคบั 
 รหสั                         ช่ือวิชา   จ านวนหน่วยกิต 

 ๓๐๖๒๑๐๑ การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงไทย  ๓ (๓-๐-๖)
  

 ๓๐๖๒๑๐๒ ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์    ๓ (๓-๐-๖) 
  ๓๐๖๒๑๐๓ ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน ๑๕ หน่วยกติ 

  ๑. วิชาเอกบงัคบั 
          รหสั                         ช่ือวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

 ๓๐๖๒๑๐๔ พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการ    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๑๐๕ นโยบายสาธารณะและการวางแผน   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๑๐๖ การบรหิารการคลงัและงบประมาณภาครฐั  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๑๐๗ การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั   ๓ (๓-๐-๖) 

   ๓๐๖๒๑๐๘ การวางแผนและการบรหิารโครงการในศตวรรษที ่๒๑  ๓ (๓-๐-๖) 
       ค. หมวดวิชาเลือก เรยีนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ 
          รหสั                         ช่ือวิชา           จ านวนหน่วยกิต 

 ๓๐๖๒๒๐๑ การพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๒ กฎหมายปกครอง    ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๓ สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๔ นวตักรรมการบรหิารกจิการสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๕ การเมอืงและการบรหิารปกครองทอ้งถิน่  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๖ จรยิธรรมธรรมาภบิาลและสนัตศิกึษา  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๗ การวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๘ การจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่   ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๐๙ การบรหิารเพือ่เปรยีบเทยีบการพฒันา  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๒๑๐ การจดัการภยัพบิตั ิ    ๓ (๓-๐-๖) 

  ๓๐๖๒๒๑๑ สทิธมินุษยชนและสทิธชิุมชน   ๓ (๓-๐-๖) 
      ง. วิทยานิพนธ์ 
  ๓๐๖๒๔๐๑      วทิยานิพนธ ์         ๑๒ หน่วยกติ 
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    จ. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นบัหน่วยกิต 
  ๓๐๖๓๑๐๑ ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา   (๑-๒-๖) 
  ๓๐๖๓๑๐๒ คอมพวิเตอรส์ าหรบับณัฑติศกึษา   (๑-๒-๖) 
 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา  
       ๑) แบบ ก (๒) (มกีารเรยีนในชัน้เรยีน และท าวทิยานพินธ/์สารนพินธ)์ 

 

ชัน้ปีท่ี ๑ (ภาคการศกึษาที ่๑) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

พืน้ฐาน ๓๐๖๒๑๐๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการ
เมอืงไทย 

๓ (๓-๐-๖) 

๓๐๖๒๑๐๒ ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๖๒๑๐๓ ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

เสรมิพืน้ฐาน 
ไม่นับหน่วยกติ 

๓๐๖๓๑๐๑ ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑติศกึษา 
๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ 
 

ชัน้ปีท่ี ๑ (ภาคการศกึษาที ่๒) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะดา้น ๓๐๖๒๑๐๔ พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการ ๓ (๓-๐-๖) 

๓๐๖๒๑๐๕ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๖๒๑๐๖ การบรหิารการคลงัและงบประมาณ
ภาครฐั 

๓ (๓-๐-๖) 

เสรมิพืน้ฐาน 
ไม่นับหน่วยกติ 

๓๐๖๓๑๐๒ คอมพวิเตอรส์ าหรบับณัฑติศกึษา 
๓(๒-๒-๕) 

รวม ๙ 
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ชัน้ปีท่ี ๒ (ภาคการศกึษาที ่๑) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะดา้น ๓๐๖๒๑๐๗  การบรหิารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓๐๖๒๑๐๘ การวางแผนและการบริหารโครงการใน

ศตวรรษที ่๒๑ 
๓ (๓-๐-๖) 

เลอืก xxxxxxxx วชิาเลอืก ๓ (๓-๐-๖) 
รวม ๙ 

 

ชัน้ปีท่ี ๒ (ภาคการศกึษาที ่๒) 

หมวดวิชา รหสัและช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทิยานิพนธ ์ ๓๐๖๒๔๐๑  วทิยานิพนธ ์ ๑๒ 

รวม ๑๒ 
 

  
 


