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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 ปรัชญาของหลักสตูร 
 บูรณาการสรรพศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องมาประยุกต์กับศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์          

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานภาครัฐ เป็นศาสตร์
ที ่ครอบคลุมการวางแผน การวิเคราะห์ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ การบริหารองค์การ              
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลัง และการบริหารภาครัฐด้านต่าง ๆ จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 

 ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ตระหนักในความสำคัญของการทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต

ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที ่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเ องและสังคม          
และดำรงตนอยู ่ในส ังคมได ้อย่างเหมาะสม มีความรู ้ เช ิงว ิชาการและทักษะทางวิชาชีพ                
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ด้านการบริหารงานภาครัฐ มีองค์ความรู้ด้านการบริการสาธารณะแนวใหม่ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยง และต่อยอดองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง มีทักษะใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของช ุมชน ท ้องถ ิ ่น และส ังคมได ้ สามารถปรับต ัวเข ้าก ับส ังคมพหุว ัฒนธรรม                     
มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีทักษะของบัณฑิตในศวรรษที่  21 ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารงานภาครัฐและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ความสำคัญของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เชิงวิชาการ
และทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

2. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 ในมิติคุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ มีองค์ความรู้ด้านการบริการสาธารณะแนวใหม่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. บูรณาการองค์ความรู ้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื ่อการจัดการภาครัฐ  ที ่ดี สั ่งสม
ประสบการณ์จากการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสำเร็จการศึกษา 
1. นักบริหาร นักปกครอง  
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3. นักพัฒนาระบบราชการ นักจัดการงานทั่วไป  
4. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
5. นักพัฒนาสังคม นักวชิาการพัฒนาชุมชน  
6. เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
7. เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน เจา้พนักงานพฒันาสังคม  
 

กำหนดการเปิดการสอน ปีการศึกษา 2564 
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โครงสร้างหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 
2. โครงสร้างหลักสูตร  

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข       ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
  1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ    ไม่น้อยกวา่     3 หน่วยกิต       
  1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                            13 หน่วยกิต 
  1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      ไม่น้อยกวา่      8 หน่วยกิต        
  1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า   88 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                          73 หน่วยกิต 

  2.2) วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

3. รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข        ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา         1(0-2-1) 
                      (Physical Education Activities) 

    และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
 

1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ         ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 

1.3) กลุ่มสาระภาษากบัการสือ่สาร                         13 หน่วยกิต 
 01355XXX ภาษาอังกฤษ                                        9( - - )   
                               วิชาภาษาไทย                                      3( - - ) 
                    วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                       1( - - )    
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        1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต     
    01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                     2(2-0-4) 
          (Knowledge of the Land) 
    และให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 

     1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์ 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า   88 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                                        73 หน่วยกิต 

04306111 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ     3(3-0-6) 
  (Organization Theory and Organizational Behavior in Public Sector)     
04306112 การจัดการภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล   3(3-0-6) 
  (New Public Management and Governance)  
04306141 หลักรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
  (Principle of Political Science)  
04306142 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง     3(3-0-6) 
  (Political Theory and Concepts)  
04306143 กฎหมายเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Introduction to Law)   
04306144 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
  (Introduction to Public Administration) 
04306211 ภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ         3(3-0-6) 
  (Leadership in Public Sector)      
04306212 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การภาครัฐ     3(3-0-6) 
  (Change and Development of Government Organization)                                  
04306221 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
  (Public Policy Analysis)   
04306222 การบริหารโครงการในภาครัฐ       3(3-0-6) 
  (Project Management in Public Sector)  
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 04306231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ       3(3-0-6) 
  (Human Resource Management in Public Sector)   
04306232 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(3-0-6) 
  (Constitutional Law)   
04306241 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย      3(3-0-6) 
  (Thai Local Government)   
04306242 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for Public Administration) 
04306251 การบริหารการคลังและงบประมาณ       3(3-0-6) 
  (Fiscal and Budget Administration) 
04306311 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้      3(3-0-6) 
  (Knowledge Management and Learning Organization) 
04306321 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)     
                      (Big Data Analysis for Public Administration)  
04306331 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ    3(3-0-6) 
  (Conflict Management in Public Sector)  
04306341 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)    
  (Comparative Public Administration and  Development Administration) 
04306441 การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์       3(3-0-6) 
  (Marketing for Public Administration)  
04306442 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  (Strategic Management for Public Administration)  
04306451 ผู้ประกอบการภาครัฐ      3(3-0-6) 
  (Public Entrepreneurship)  
04306491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์             3(3-0-6) 
  (Research Methodology in Public Administration)                            
04306497 สัมมนา       1 
  (Seminar)  
04306498 ปัญหาพิเศษ      3 
  (Special Problems) 
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2.2) วิชาเฉพาะเลือก                      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้          ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
04306213 การบริหารงานระหว่างองค์การในภาครัฐ   3(3-0-6) 
  (Inter-Organization Administration in Public Sector)  
04306233 กฎหมายแพ่งเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  (Introduction to Civil Law)  
04306234 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา       3(3-0-6) 
  (Juristic Act and Contract)  
04306235 เทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
  (Modern Techniques in Human Resource Management) 
04306243 การบริหารราชการไทย     3(3-0-6) 
  (Thai Public Administration)  
04306244 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     3(3-0-6) 
  (Community Enterprise Development)  
04306245 หลักกฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 
  (Principle of Administrative Law)  
04306312 การปรับปรุงผลิตภาพสำหรับภาครัฐ       3(3-0-6) 
  (Productivity Improvement for Public Sector)  
04306313 การจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ    3(3-0-6) 
  (Quality Management for Public Sector)  
04306322 การวางแผนและการบริหารนโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Public Policy Planning and Administration in Digital Era) 
04306332 การบริหารแรงงานและแรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
  (Labor Management and Labor Relations)  
04306333 หลักกฎหมายอาญา I     3(3-0-6) 
  (Principle of Criminal Law I)  
04306334 หลักกฎหมายอาญา II     3(3-0-6) 
  (Principle of Criminal Law II)        
04306335 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6) 
  (Criminal Procedure Code)  
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04306336 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน    3(3-0-6) 
  (Law of Evidence)  
04306342 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  (Local Natural Resources and Environment Management) 
04306343 การบริหารการพัฒนาชนบทไทย    3(3-0-6) 
  (Thai Rural Development Administration)  
04306344 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  (Law of Local Administration)  
04306351 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  (Local Fiscal and Budget)  
04306352 เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการบริหารภาครัฐ   3(3-0-6) 
  (Digital Economy for Public Administration)  
04850390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(1-0-2) 
  (Cooperative Education Preparation)  
04850490 สหกิจศึกษา      6 
  (Cooperative Education)  

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 

เลขลำดับที่ 1-2 (04) หมายถึง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เลขลำดับที่ 3-5   (306) หมายถึง สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์
เลขลำดับที่  6  หมายถึง ระดับชัน้ป ี
เลขลำดับที่  7  มีความหมายดังต่อไปนี ้
 1 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
 2 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
 3 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและ 

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 5 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ 
 9 หมายถึง กลุ่มองค์ความรู้ด้านวิธวีิจัย สัมมนา ปญัหาพิเศษ 
เลขลำดับที่ 8  หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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แผนการศึกษา 
 1. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 04306111 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 04306141 หลักรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ       2(2-0-4) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา         1(0-2-1) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ     3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร  
   (วิชาภาษาไทย)      3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย     
   และพลเมืองโลก      3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3( - - ) 
       รวม         21( - - ) 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306142 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง       3(3-0-6) 
 04306143 กฎหมายเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 04306144 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ     3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร 
   (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)   1( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   2( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย     
   และพลเมืองโลก           3( - - )     
       รวม          18( - - ) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306112 การจัดการภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
 04306211 ภาวะผูน้ำในองค์การภาครัฐ    3(3-0-6) 
 04306231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ   3(3-0-6) 
 04306232 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ            3( - - ) 
   หมวดวชิาศึกษาทั่วไป กลุม่สาระศาสตรแ์ห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
       รวม          18( - - ) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306212 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 04306221 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   3(3-0-6) 
 04306241 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย       3(3-0-6) 
 04306242 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสำหรบัรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 04306251 การบริหารการคลังและงบประมาณ   3(3-0-6) 
    วิชาเฉพาะเลือก              3( -  - ) 
       รวม          18( - - ) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306222 การบริหารโครงการในภาครัฐ   3(3-0-6) 
 04306321 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 04306331 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ       3(3-0-6) 
    วิชาเฉพาะเลือก                3( -  - ) 
    วิชาเลือกเสรี                 3( -  - ) 
       รวม          15( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306311 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 04306341 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทยีบและ   3(3-0-6) 
   การบริหารการพัฒนา  
   วิชาเฉพาะเลือก          3( -  - ) 
    วิชาเลือกเสรี      3( -  - ) 
       รวม           12( - - ) 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306441 การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
 04306491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  3(3-0-6) 
   วิชาเฉพาะเลือก                6( -  - ) 
       รวม          12( - - ) 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 04306442 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 04306451 ผู้ประกอบการภาครัฐ       3(3-0-6) 
 04306497 สัมมนา             1   
 04306498 ปัญหาพิเศษ      3 
       รวม        10(6-0-12) 
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2. แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306111 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ 3(3-0-6) 
 04306141 หลักรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ    2(2-0-4) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ         3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร  
   (วิชาภาษาไทย)      3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย  
   และพลเมืองโลก      3( - - )      
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3( - - ) 
       รวม         21( - - ) 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306112 การจัดการภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 
 04306142 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง    3(3-0-6) 
 04306143 กฎหมายเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 04306144 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ              3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากบัการสื่อสาร 
   (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)   1( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย  3( - - ) 
   และพลเมืองโลก       
       รวม          21( - - ) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306211 ภาวะผูน้ำในองค์การภาครัฐ    3(3-0-6) 
 04306231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ   3(3-0-6) 
 04306232 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       3(3-0-6) 
 04306242 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสำหรบัรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 04306251 การบริหารการคลังและงบประมาณ   3(3-0-6) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ     3( - - ) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร ์  3( - - ) 
   แห่งผู้ประกอบการ    
       รวม          21( - - ) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306212 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) 
 04306221 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
 04306222 การบริหารโครงการในภาครัฐ   3(3-0-6) 
 04306241 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
 04306331 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ   3(3-0-6) 
    วิชาเฉพาะเลือก         3( -  - ) 
        รวม          18( - - )  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306311 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 04306321 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)  
 04306341 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
   และการบริหารการพฒันา  
    วิชาเฉพาะเลือก                3( -  - ) 
    วิชาเลือกเสรี             3( -  - ) 
       รวม          15( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306441 การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร ์   3(3-0-6) 
 04306491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   3(3-0-6) 
   วิชาเฉพาะเลือก      3( -  - ) 
   วิชาเลือกเสรี          3( -  - ) 
       รวม          12( - - ) 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 04306442 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 04306451 ผู้ประกอบการภาครัฐ       3(3-0-6) 
 04306497 สัมมนา              1 
 04306498 ปัญหาพิเศษ      3 
 04850390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
       รวม       11(7-0-14) 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 04850490 สหกิจศึกษา         6 
       รวม          6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 

17 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 
 
04306111 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ                      3(3-0-6) 
                    (Organization Theory and Organizational Behavior in     
                    Public Sector) 

ความหมาย ประเภท ความสำคัญ และการพัฒนาทฤษฎีองค์การ การประยกุต์
ทฤษฎีองค์การในทางปฏิบัติ การออกแบบองค์การใน ภาครัฐ พฤติกรรมองค์การในภาครัฐ 
พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ                    

Defination, type, importance, and development of organization 
theory. Practical application of organization theory. Organization design in public 
sector. Organizational behavior in public sector. Behavior of individual, groups, and 
organization. 

 
04306112 การจัดการภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล                          3(3-0-6) 

(New Public Management and Governance) 
ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ เป้าหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎี

การจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ 
กระบวนการและปัญหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย แนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และการปฏิรูประบบราชการ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล จริยธรรมและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี กรณีศึกษา   

History and concept of public management. Goal of public 
management. Management theory influencing new public management and new 
public service. Process and problem of public management in Thai bureaucracy. 
Concept of new public management and bureaucracy reform. Concept of 
governance, ethics, and good governance and society. Case study. 
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04306141 หลักรัฐศาสตร์                                                             3(3-0-6) 
                   (Principle of Political Science) 

ขอบข่ายและแนวคิดสำคัญทางรัฐศาสตร์ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการ
ทางการเมือง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       
และรัฐประศาสนศาสตร์  

Scope and crucial concept of political science. Political institution 
and political process. Form of government. Political ideologies. International 
relations and public administration. 
 
04306142 ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง                                             3(3-0-6) 

(Political Theory and Concepts) 
ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธีตั ้งแต่สมัยกรีกถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 

ทฤษฎีและแนวคิดการเมืองที่สำคัญ  
Political thought of philosophers from the time of the Greeks to the 

21st Century. Major political theory and concept. 
 

04306143 กฎหมายเบื้องต้น                                                         3(3-0-6) 
(Introduction to Law) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย การใช้และ

การยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา 
Basic knowledge of law, sources and categorie of law, legal 

application and abrogation, general principles of civil and commercial law and 
criminal law. 
 
04306144 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น                                             3(3-0-6) 

(Introduction to Public Administration) 
ความหมาย แนวคิด และขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการและ

ทฤษฎีการบริหาร กระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนผ่านทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคดิจิทัล และยุค
แห่งเทคโนโลยีผลิกผัน วิวัฒนาการองค์ความรู้ทางการบริหารภาครัฐของไทย   

Definition, concept and scope of public administration. Evolution and 
theory of public administration. Paradigms of public administration transformation in the 
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digital era and the disruptive technology. Evolution of body of knowledge of Thai public 
administration. 

 
04306211 ภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ                                             3(3-0-6) 
                  (Leadership in Public Sector)     

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ประเภท และบทบาทของผู้นำ ที่มาของ
อำนาจและอิทธิพล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการประเมิน
พฤติกรรมผู้นำในองค์การของภาครัฐ         

Concept and theory of leadership. Type and role of leader. Source 
of power and influence. Theoretical application of leadership theory to reach 
understanding and assessment of leader behavior in public organization. 

 
04306212 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การภาครัฐ                      3(3-0-6) 

(Change and Development of Government Organizations)                                  
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กระบวนการวินิจฉัยระบบองค์การ

ภาครัฐ การแทรกแซงและการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่          
เพื่อการประเมินและปรับปรุงองค์การภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์การ           

Concept of organizational change and development, diagnosis 
process of government organization system, intervention and organizational 
development programs, big data analysis for assessing and improving government 
organizations, organizational change and development. 

 
04306213 การบริหารงานระหว่างองค์การในภาครัฐ                             3(3-0-6) 

(Inter-Organization Administration in Public Sector) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306111  

แง่มุมการบริหารนโยบาย การประสานงาน ความขัดแย้งและการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานของภาครัฐ ผลกระทบต่อการบริหารโครงการของภาครัฐ          

Administrative aspects of policy. Cooperation, conflict and 
competition among various levels of government agency. Impact on 
administration of public project. 
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04306221 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                        3(3-0-6) 
(Public Policy Analysis) 
การพัฒนา ความหมาย ประเภท และแบบจำลองในการวิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล และ
ผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม           

Development, definition, type, and model in public policy analysis. 
Public policy making process, implementation, evaluation, and impact on 
political, economic and social development. 

 
04306222 การบริหารโครงการในภาครัฐ                                           3(3-0-6) 

(Project Management in Public Sector) 
การพัฒนาและความหมายของการบริหารโครงการในภาครัฐ การวิเคราะห์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ การบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ กรณีศึกษา  
Development and definition of project management in public 

sector. Analysis, feasibility study, project management, and project evaluation. 
Case study.  

 
04306231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ                                  3(3-0-6) 

(Human Resource Management in Public Sector) 
จุดกำเนิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างการ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์      
การบริหารทุนมนุษย์ สหภาพแรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ          

 Origin of human resource management, difference between 
personnel administration and human resource management, functions of human 
resource management, human capital management, labour union and 
international human resource management. 
04306232 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                     3(3-0-6) 

(Constitutional Law) 
ประวัติ ความหมาย และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

รัฐและรูปของรัฐ สถาบันทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทฤษฎีที่สำคัญของระบบ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ             
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History, definition and evolution of constitution, categories of 
constitution, state and type of state, political institution, rights and liberty of the 
people, important constitutional theory, important laws related to constitution. 
 
04306233 กฎหมายแพ่งเบื้องต้น                                                    3(3-0-6) 

(Introduction to Civil Law) 
ความหมาย วิวัฒนาการ และหลักการพื้นฐาน ที่มาของกฎหมาย ประเภทของ

กฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุดช่องว่างกฎหมาย หลักผู ้ทรงสิทธิในกฎหมาย          
การปฎิบัติ และที ่มาของสิทธิ หลักการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1:           
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และบุคคล 

Definition, evolution and fundamental principle, sources of law, 
category of law, application, interpretation and filling gap in law, principle of the 
right holders, exercising, source of rights. Principle of the civil and commercial 
code book 1: General Provision and Person. 
04306234 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                                   3(3-0-6) 

(Juristic Act and Contract) 
การแสดงเจตนา โมฆะ และโมฆียกรรม เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ระยะเวลา อายุ

ความ สัญญา การก่อให้เกิดสัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา 
Declaration of intention, void and voidable act, condition and times 

clause, period of time, prescription, contract, performation of contract, earnest, 
stipulation penalty and rescission of contract. 
 
04306235 เทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์                       3(3-0-6) 

(Modern Techniques in Human Resource Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306231  

เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสมรรถนะ 
การบริหารดุลยภาพระดับบุคคล และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์             

Modern management techniques in human resource management, 
competency based, HR-Scorecard and human resource information systems. 
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04306241 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                                            3(3-0-6) 
(Thai Local Government) 
การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น และส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างและรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัญหาการพัฒนาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   

Development of Thai local government. Relations between local-
provincial administration and local-central administration. Structure and forms of 
local government. Problems in Thai local government development. 
 
04306242 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์               3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Public Administration) 
แนวคิด และความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ในภาครัฐและสังคม  
Concept and importance of Sufficiency economy philosophy. 

National economic and social development toward Sufficiency economy 
philosophy, application in public sector and social.  

 
04306243 การบริหารราชการไทย                                                  3(3-0-6) 

(Thai Public Administration) 
ปรัชญาการบริหารราชการไทยจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การกระจายอำนาจ

และรวมอำนาจของระบบราชการไทย ทั ้งทางด้านโครงสร้างและความรับผิดชอบในอดีต        
การปฏิรูประบบราชการไทย ปัญหาและอุปสรรค แนวโน้มระบบการบริหารราชการไทยใน
อนาคต 

 Thai public administration philosophy from Sukhothai era to 
present, decentralization and centralization of Thai public administration in terms 
of structure and responsibility in the past, Thai bureaucratic reform, problem and 
obstacle, future trend of Thai public administration system. 
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04306244 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน                                               3(3-0-6) 
(Community Enterprise Development) 
รูปแบบเศรษฐกิจ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย สถานภาพองค์การวิสาหกิจชุมชน แนวโน้ม
เก่ียวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอนาคต 

Type of economy. Concept and theory on interference in economic 
system. Evolution of community enterprise in Thailand. Status of community 
enterprise. Development trend of community enterprise in the future. 
04306245 หลักกฎหมายปกครอง                                                    3(3-0-6) 

(Principle of Administrative Law) 
หลักทั่วไป และลักษณะเฉพาะที่สำคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การ

กระทำในทางปกครอง ผลบังคับและการเพิกถอนคำสั ่งทางปกครอง มาตรการบังคับทาง
ปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการ ศาลปกครอง       

 General principle and significant characteristic of administrative law, 
administrative organs, administrative act, legal effect and revocation of administrative 
act, administrative execution procedures, administrative of state organs, administrative 
court. 
 
04306251      การบริหารการคลังและงบประมาณ                                   3(3-0-6) 
                   (Fiscal and Budget Administration) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ การใช้นโยบายการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  กระบวนการ
งบประมาณภาครัฐ เน้นการเตรียม การอนุมัติ การนำไปปฏิบัติ และการตรวจสอบงบประมาณ           

Concept and theory of public finance, government’s role in 
economic system, application of fiscal policy and its impacts on country’s 
economy. Process of public sector budgeting, emphasizing formulation, adoption, 
implementation, and audit of budget. 
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04306311      การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้                        3(3-0-6) 
(Knowledge Management and Learning Organization) 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ องค์ประกอบ และกระบวนการของการ

จัดการความรู้ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ในภาครัฐ 

Definition, concept, theory, development, components and process 
of knowledge management. Learning organization development, related 
technology in knowledge management; knowledge management in public sector. 
 
04306312      การปรับปรุงผลิตภาพสำหรับภาครัฐ                                  3(3-0-6) 

(Productivity Improvement for Public Sector) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306111  

สิ ่งท้าทายให้มีผลิตภาพในภาครัฐ การวินิจฉัยปัญหาเพื ่อสร้างผลิตภาพ        
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวัดและการประเมินผลิตภาพในภาครัฐ การบรรลุผล
สำเร็จในเร่ืองผลิตภาพ กลยุทธ์เพื่อสร้างผลิตภาพ อนาคตเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภาพ 

Productivity challenge in public sector, problem diagnosis for 
establishing productivity. Big data analysis for governmental productivity 
measurement and evaluation. Achieving success of productivity. Strategies for 
establishing productivity. Future of productivity improvement 

 
04306313 การจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ                                      3(3-0-6) 

(Quality Management for Public Sector) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306111  

ความสำคัญและการพัฒนาของการจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ เครื่องมือ
เก่ียวกับการจัดการคุณภาพ กรณีศึกษา         

Importance and development of quality management for public 
sector. Quality management tool. Case study. 
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04306321     การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์             3(3-0-6) 
(Big Data Analysis for Public Administration) 
ความหมายข้อมูลขนาดใหญ่ วิวัฒนาการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงสร้าง

พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศในภาครัฐ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึกทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการ
ตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารรัฐกิจ 

Definition of big data. Revolution of information technology system, 
Information technology system infrastructure. Information system management in 
public sector. Big data, machine learning, and deep learning analysis for public 
administration in decision making and public administration problem analysis. 

 
 04306322     การวางแผนและการบริหารนโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล              3(3-0-6) 
                   (Public Policy Planning and Administration in  Digital Era) 
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306221 

เทคนิควิธีการในกระบวนการนโยบายสาธารณะสมัยใหม่ การกำหนดนโยบาย
ในยุคดิจิทัล การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การติดตาม และการประเมินผล
นโยบายด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ 

Techniques in the process of modern public policy. Policy 
formulation in digital era, policy implementation by using digital technology. Policy 
monitoring and evaluation with modern instruments. 

 
04306331      การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ                                     3(3-0-6) 

(Conflict Management in Public Sector) 
วิวัฒนาการ ความหมาย ปรัชญา แนวคิด และรูปแบบของการจัดการความ

ขัดแย้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งใน
ระบบราชการไทย     

Evolution, definition, philosophy, concept and form of conflict 
management. Factors influencing the effectiveness of conflict management. 
Conflict management in Thai bureaucracy. 
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04306332      การบริหารแรงงานและแรงงานสัมพันธ์                               3(3-0-6) 
(Labor Management and Labor Relations) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306231 
กระบวนการบริหารแรงงานในระดับมหภาค การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้าง

งาน การคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์        
Process of labor management at macro level, skill development, 

employment, labor protection, welfare, social security and labor relations. 
 

04306333      หลักกฎหมายอาญา I                                                    3(3-0-6) 
(Principle of Criminal Law I) 

                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306143 
หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา การลงโทษและวิธีการเพือ่

ความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการ  และผู้สนับสนุน 
การกระทำความผิดอีก อายุความ และบทบัญญัติที่ใช้กับความผิดลหุโทษ  

General principle of criminal law, application of criminal law, 
punishment and measures of safety, criminal liability, criminal attempt, principal 
and offence, recidivism,  prescription and provisions applicable to petty offences. 

 
04306334      หลักกฎหมายอาญา II                                                   3(3-0-6) 

(Principle of Criminal Law II)       
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306143 

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเฉพาะอย่าง ความผิดเกี่ยวกับความ
มั ่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน       
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน การปลอมแปลง การค้า เพศ ชีวิตและร่างกาย ทรัพย์ 
และประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ความผิดลหุโทษ 

The penal code book II, specific offences, offences concerning the 
security of the Royal Kingdom, public administration, justice, religion, causes of 
public danger, counterfeiting and alteration, trade, gender, life and body, property 
and the penal code book III, petty offences. 
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04306335 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                            3(3-0-6) 
(Criminal Procedure Code) 
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและ

ศาล หมายเรียก หมายอาญา การจับ การขัง จำคุก และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูต
พลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา 
และ ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ และกาลดโทษ  

General principle on the criminal procedure, powers of inqurity 
official and court, summons, criminal warrants, arrest, detention, imprisonment 
and provisional release, inquiry, post mortem inquest, filling of civil cases in 
connection with an offence, appeal and Dika appeal, enforcement of judgment 
and fee, pardon and reduction of punishment. 

 
04306336 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน                                       3(3-0-6) 

(Law of Evidence) 
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน การสืบพยาน ภาระการพิสูจน์การรับฟังและ

ไม่รับฟังพยาน พยานบอกเล่าพยาน ความเห็น ข้อที่ศาลรู้เองข้อสันนิษฐานและหน้าที่นำสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 5  

Law of evidence, general rules, attendance and examination of 
witnesses, production of documentary evidence, inspection by court and 
appoinment of experts by court on The Civil Procedure Code division I Title V and 
The Criminal Procedure Code division V. 

 
04306341 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา         3(3-0-6) 

(Comparative Public Administration and              
Development Administration) 
ทฤษฎี แนวคิด การพัฒนา สถานภาพปัจจุบัน และแนวโน้มของรัฐประศาสน

ศาสตร์เปรียบเทียบ ทฤษฎีในการบริหารการพัฒนา บทบาทของนักบริหารการพัฒนา ปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ   

Theory, concept, development, state of the art and trend in 
comparative public administration. Theory in development administration. Roles 
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of development administrations. Problems and obstacles of national 
development. 

 
04306342 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น                  3(3-0-6) 

(Local Natural Resources and Environment Management) 
ความหมายและความสำคัญของส ิ ่งแวดล้อม สภาพการใช ้และทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง บทบาท
ขององค์การ และชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการและการประเมินผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

Definition and importance of environment, usage and destruction 
condition of natural resources in local area, impact of environment towards 
human, related law, organization and community role in solving environmental 
problem, principle and environmental impact assessment, policy and plan in 
environmental management in local area. 

 
04306343 การบริหารการพัฒนาชนบทไทย                                       3(3-0-6) 

(Thai Rural Development Administration) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นศึกษาด้านการพัฒนาชนบท องค์การ

ภาครัฐและองค์การเอกชนที ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท กระบวนการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนของประชาสังคม การกำหนดนโยบาย และการประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคของ
การประสานงานระหว่างองค์การภาครัฐ พฤติกรรมการเมืองขององค์การภาครัฐในการพัฒนา
ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

National Economic and social development plan emphasizing the 
rural development study, public and private organization which taking parts in 
rural development. Social support and corroboration process; policy making and 
evaluation. Problem and obstacle of the cooperation among public organization. 
Political behavior in public organization toward the rural development in the 
Northeastern part of Thailand. 
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04306344 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น                                      3(3-0-6) 
(Law of Local Administration) 
แนวคิด การพัฒนา รูปแบบ และประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่น        

การคลังท้องถิ่น อำนาจและหน้าที่ โครงสร้าง บุคลากร ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มในอนาคต  
Concept, development, form and category of local administration, 

local public finance, power and duty, structure, personal, problem, obstacle and 
future trend. 

 
04306351 การคลังและงบประมาณท้องถิน่                                         3(3-0-6) 
 (Local Fiscal and Budget)  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคลังท้องถิ ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของ
องค์การระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับระบบการคลังของรัฐบาล
กลาง กระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล ข้อจำกัดและแนวทางการ
พัฒนาระบบการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น กรณีศึกษา 

Local fiscal system concept. Revenue and expenditure 
administration of local organization. Relationship between local fiscal system and 
central government fiscal system. Effective local budget administration. Limitation 
and guideline on local fiscal and budget development. Case study. 

 
04306352 เศรษฐกิจดิจทิัลสำหรับการบรหิารภาครัฐ                              3(3-0-6) 
                   (Digital Economy for Public Administration) 

แนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกเศรษฐกิจ และการ
ปรับเปลี่ยนดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและขอบเขตเศรษฐกิจดิจิทัลโลก ความท้าทายร่วม
สมัยและที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนดิจิทัลโลกที่ส่งผลต่อองค์การภาครัฐ โอกาสและ
ผลกระทบในอนาคตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการบริหารภาครัฐ ข้อจำกัด
และประเด็นการจัดการที่เก่ียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล 

Concept of digital economy, critical changes in the world economy, 
and rapid digital transformation. The development and global scope of digital 
economy. Contemporary and potential challenges arising from global digital 
transformation impacts public organization. Future opportunities and implications 
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related to digital economy expansion for public administration. The limitations 
and management issues related to the expansion of the digital economy. 

 
04306441 การตลาดสำหรับรฐัประศาสนศาสตร์                                  3(3-0-6) 

(Marketing for Public Administration) 
กระบวนการทางการตลาด แนวคิด บทบาท หน้าที่ สภาพแวดล้อม และปัจจัย

ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้รับบริการส่วนประสม
การตลาดสำหรับการบริหารงานภาครัฐ และการวิจัยการตลาดสำหรับภาครัฐเบื้องต้น 

Process of marketing. Concept, role, function, environment and 
factors of marketing. Market segmentation, selecting the target market, services 
user behavior, marketing mix for public sector and basic marketing research for 
public sector. 
04306442 การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรฐัประศาสนศาสตร์                    3(3-0-6) 

(Strategic Management for Public Administration) 
หลักการ เทคนิค และกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ       

การประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์กับองค์การภาครัฐ กรณีศึกษา  
Principle, technique and process of strategic management in public 

sector. Application of strategic management in public organization. Case study. 
 

04306451 ผู้ประกอบการภาครัฐ                                                    3(3-0-6) 
 (Public Entrepreneurship)  

ความหมาย แนวคิด และขอบเขตการเป็นผู ้ประกอบการภาครัฐ การมี
นวัตกรรมเชิงรุก และกิจกรรมการยอมรับความเสี่ยง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
ภาครัฐ การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ การส่งเสริมบริการสาธารณะแนวใหม่ด้วยการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึ้นของ
องค์การภาครัฐ 

Definition, concept, and scope of public entrepreneurship. 
Innovativeness, pro-activeness and risk-taking activities to initiate change within 
public organization. Generation of new revenue sources, provision of enhanced 
public services through the involvement of citizens, and ongoing innovation to 
achieve increased efficiency and effectiveness of public organization. 
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04306491     ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                               3(3-0-6) 
                  (Research Methodology in Public Administration)  

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การกำหนดปัญหาการวาง
รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการนำเสนอ
ผลการวิจัย   

Principles and methods in public administration research, 
identification of research problems, formulation of research objectives and 
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 
interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation. 

 
04306497 สัมมนา 

(Seminar) 
    1 

                    การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที ่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรี  

Presentation and discussion on interesting topics in public 
administration at the bachelor degree level. 

 
04306498 ปัญหาพิเศษ 

(Special Problems) 
    3 

                    การศึกษาค้นคว้าทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน  
                    Study and research in public administration at the bachelor degree 
level and compiled into a written report.  
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รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
04850390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                 1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน    การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การนำเสนอ การเขียนรายงาน  

Principles, concepts and processes of cooperative education. Related 
rules and regulation. Basic knowledge and techniques in job application. Basic 
knowledge and techniques in working. Communication and human relations. 
Personality development. Quality management system in workplace. Presentation 
technique. Report writing. 

 
04850490 สหกิจศึกษา                                                             6 
 (Cooperative Education)  
                     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04850390 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอ      

  On the job training as a temporary employee according to the 
assigned project including report writing and presentation. 
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ใบบันทึกผลการเรียน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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ชื่อ-นามสกุล...................................................................................รหัสนิสิต..................... 
         หลักสูตรปกติ 4 ป ี          เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................................... 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต เกรด 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   
1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3   
01175......... กิจกรรมพลศึกษา ................... 1   
และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
จากรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป        
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
01999012  สุขภาพเพื่อชีวิต 

 
 
 
3 

  

1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3   
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต       
จากรายวิชาในหมวด  วชิาศึกษาทั่วไป     
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
01999141  เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนนิชีวติที่ด ี

 
 
 
3 

  

1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13   
01355101  ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 3   
01355102  ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลยั 3   
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต เกรด 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
01355103  ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการ 
               ทำงาน 

3   

01355....... ................................................. 3   
วิชาภาษาไทย 
01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
3 

  

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 
01371111  สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

 
1 

  

1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 8   
01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2   
และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป       
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
01455101  การเมืองโลกในชีวติประจำวนั 
02999147  ไทยในพลวัตอาเซยีน 

 
 
 
3 
3 

  

1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3   
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
จากรายวิชาในหมวด  วชิาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์
03600012  เทคโนโลยีสีเขียว 

 
 
 
3 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88   
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 73   
04306111  ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม    
               องค์การในภาครัฐ 

3 
  

04306112  การจัดการภาครัฐแนวใหม่และ 
               ธรรมาภิบาล 

3 
  

04306141  หลักรัฐศาสตร์ 3   
04306142  ทฤษฎีและแนวคิดการเมือง 3   
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต เกรด 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
04306143  กฎหมายเบื้องต้น 3   
04306144  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3   
04306211  ภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐ 3   
04306212  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
               องค์การภาครัฐ 

3 
  

04306221   การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3   
04306222  การบริหารโครงการในภาครัฐ 3   
04306231  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
                ในภาครัฐ 

3 
  

04306232  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3   
04306241  การปกครองส่วนทอ้งถิ่นไทย 3   
04306242  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ   
                รัฐประศาสนศาสตร์ 

3 
  

04306251   การบริหารการคลังและ 
                 งบประมาณ 

3 
  

04306311   การจัดการความรู้และองค์การ    
                 แห่งการเรียนรู้ 

3 
  

04306321   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   
                สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

3 
  

04306331   การจัดการความขัดแย้ง 
                 ในภาครัฐ 

3 
  

04306341  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ 
                และการบริหารการพัฒนา 

3 
  

04306441  การตลาดสำหรับรฐัประศาสน 
                ศาสตร ์

3 
  

04306442  การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับรัฐ 
               ประศาสนศาสตร์ 

3 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต เกรด 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
04306451  ผู้ประกอบการภาครัฐ 3   
04306491  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน 
               ศาสตร ์

3 
  

04306497  สัมมนา 1   
04306498  ปัญหาพิเศษ 3   
2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 15   
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวชิาต่อไปนี้                                
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

   

04306244  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3   
04306245  หลักกฎหมายปกครอง 3   
04306333  หลักกฎหมายอาญา I 3   
04850390    การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1   
04850490  สหกิจศึกษา 6   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   
04306313    การจัดการคณุภาพสำหรับภาครัฐ 3   
04306342  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิ่งแวดล้อมทอ้งถิ่น 

3 
  

04306343    การบริหารการพฒันาชนบทไทย 3   
04306352  เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการ 
                บริหารภาครัฐ 

3 
  

01362101  ภาษาจีน I 3   
01131212  การเงินบุคคล 3   

 
หมายเหตุ: เลือกเสรี เรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 
นิสิตสอบผ่านแล้ว ......... หน่วยกิต กำลังเรียน .......... หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น .......... หน่วยกิต 
 



คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
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ลงชื่อ ....................................................................... นิสิต 

วัน ............ เดือน ............................ ปี ................. 
 

ลงชื่อ ................................................. อาจารย์ที่ปรึกษา 
วัน .............. เดือน ......................... ปี ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการดูแล 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................รหัสนิสิต...................................  
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................E-mail………………………………. 
อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................. .. 
 

ว/ด/ป 
เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผลของการปรึกษา 

วิชาการ วิชาชีวิต 
    

 
 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  



คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
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ว/ด/ป 
เรื่องที่ปรึกษา ความเห็นของ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผลของการปรึกษา 

วิชาการ วิชาชีวิต 
    

 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 

    



 

คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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