หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่ อย่ อปริญญาภาษาไทย : รป.บ. ภาษาอังกฤษ : B.P.A.
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
- แผนการศึกษาปกติ.......134......หน่วยกิต
- แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา......135......หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวน ......32.....หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จํานวน......14.......หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน....8....หน่วยกิต
ให้เ ลื อ กเรี ย นรายวิช าจากกลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
001-101 อาเซี ยนศึกษา
3(2-2-5)
ASEAN Studies
001-131 สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
895-135 สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
3(2-2-5)
Life Aesthetics
895-171 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวติ
3(2-2-5)
Wisdom of Living
895-208 การคิดและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Critical Thinking
บังคับเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
465-100 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 1
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities I
xxx-xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(x-y-z)
โดยเลื อ กรายวิ ช ากิ จ กรรมพลศึ ก ษา ที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํานวน 1 หน่ วยกิต หรื อเลือกจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
895-141 ทักษะการว่ายนํ้า
1(0-2-1)
Skills in Swimming
895-142 ทักษะการเล่นเทนนิส
1(0-2-1)
Skills in Tennis
895-156 การอยูค่ ่ายพักแรม
1(0-2-1)
Camping
895-347 ทักษะเปตอง
1(0-2-1)
Skills in Petanque

หรื อ รายวิช าที่ เปิ ดสอนโดยมหาวิท ยาลัย อื่ น ๆ ทั้ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ โดยผ่ า นความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรก่อนลงทะเบียนเรี ยน
- วิชาเลือก จํานวน....6....หน่วยกิต
ให้เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าจากกลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ขา้ งต้น หรื อจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
473-198 การอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุน
3(3-0-6)
Reading Financial Statements for Investment
473-199 การเงินส่ วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
895-111 มนุษย์กบั สังคม
3(3-0-6)
Man and Society
895-125 การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
895-231 การพูดในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking
895-301 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Economics for Life
หมายเหตุ สําหรับวิชาเลือก 6 หน่วยกิต สามารถ
เลื อ กเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นได้
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จํานวน..........12..........หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน....6....หน่วยกิต
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
- วิชาเลือก จํานวน....6....หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ยนรายวิ ช าภาษาอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํานวน 6 หน่วยกิต หรื อเลือกจาก
รายวิชา ดังต่อไปนี้

890-212 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Conversation I
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Functional Reading
890-245 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ทาํ งาน
3(3-0-6)
English in the Workplace
890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
หรื อรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรก่อนลงทะเบียนเรี ยน
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จํานวน.......6.......หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน.....3.....หน่วยกิต
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6)
Science, Technology and Society
- วิชาเลือก จํานวน.....3.....หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ จํานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
322-100 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Everyday Life
340-102 มนุษย์กบั วิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Man and Science
347-201 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Statistics in Daily Life
461-190 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- แผนการศึกษาปกติ จํานวน…...96......หน่วยกิต
- แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จํานวน..97..หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
- แผนการศึกษาปกติ จํานวน.....51.....หน่วยกิต
- แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จํานวน.....51.....หน่วยกิต

465-101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
และกฏหมายไทย
3(3-0-6)
Introduction to Political Science and Thai Laws
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
465-103 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
465-104 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Laws
465-201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
465-203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการบริ หารท้องถิ่น 3(3-0-6)
Theories and Concepts of Local Administration
465-205 การคลังและงบประมาณสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting
465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและ
องค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Thai Bureaucratic System and Public Organizations
465-207 การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับ
การจัดการภาครัฐ
3(2-2-5)
Software Applications in Public Management
465-301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ 3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Decision Making
465-302 สถิติประยุกต์สาํ หรับการวิจยั
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Applied Statistics for Public Administration Research
465-303 วิธีวทิ ยาการวิจยั สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Research Methodology for Public Administration
465-304 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Statistical Softwares for Data Analysis in Public
Administration
465-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับภาครัฐ
3(3-0-6)
Strategic Management in Public Sector
465-402 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ
3(3-0-6)
Quality Management in Public Sector

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
- แผนการศึกษาปกติ จํานวน.....45.....หน่วยกิต
- แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จํานวน...46...หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับ
1. แผนการศึกษาปกติ จํานวน....27.....หน่วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จํานวน....27.....หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์ การ
(Human Resources and Organizational Management)
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
และการคัดเลือก
3(3-0-6)
Human Resource Planning, Recruitment,
and Selection
465-212 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
465-311 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6)
Performance Management
465-312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Information
Systems
465-313 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
465-314 การพัฒนาองค์การและ
การเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Organizational Development and Change
465-315 การบริ หารค่าตอบแทนและ
สิ ทธิประโยชน์
3(3-0-6)
Compensation and Benefits Management
465-411 การประเมินผลองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Evaluation
465-412 การจัดการทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Management
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
(Public Policy)
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis

3(3-0-6)

465-222 จริ ยธรรมและการตัดสิ นใจนโยบาย
3(3-0-6)
Ethics and Policy Decision-Making
465-321 การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
Policy Implementation
465-322 การประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
Policy Evaluation
465-323 นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบ
และการถ่ายโอนนโยบาย
3(3-0-6)
Comparative Public Policy and Policy Transfer
465-324 การจัดทําและวิเคราะห์โครงการ
3(3-0-6)
Project Formulation and Analysis
465-325 การบริ หารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
465-421 การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
Project Evaluation
465-422 การบริ หารจัดการเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban and Rural Planning and Management
(2) วิชาเลือก
1. แผนการศึกษาปกติ จํานวน....18.....หน่วยกิต
โดยบังคับเรี ยนรายวิชาหัวข้อพิเศษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
และบังคับเรี ยนรายวิชา 465-442 การฝึ กงานทางรั ฐประศาสนศาสตร์ (ฝึ กงาน 280 ชัว่ โมง) และให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จํานวน.....19......หน่วยกิต
โดยบัง คับ เรี ย นรายวิ ช า 465-443 เตรี ยมสหกิ จ ศึ ก ษา
(1 หน่ วยกิ ต) และรายวิชา 465-444 สหกิ จ ศึ ก ษา (9 หน่ วยกิ ต)
และให้เลื อกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่ ม วิชาดังต่อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ทั้ งนี้ แผนการศึ ก ษาปกติ และแผนการศึ ก ษาแบบ
สหกิ จ ศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาจะต้อ ง เลื อ กเรี ย นจากกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต (2 วิชาขึ้นไป) ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
(2) กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
(3) กลุ่มวิชากฏหมาย

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
465-331 การเมืองการปกครองในอาเซี ยน 3(3-0-6)
Politics and Administration in ASEAN
465-332 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น 3(3-0-6)
Local Finance and Budgeting
465-333 ธรรมาภิบาลและการต่อต้าน
การทุจริ ตในภาครัฐ
3(3-0-6)
Governance and Anti-Corruption in the
Public Sector
465-334 การบริ หารในสังคมหลากวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Management in the Multi -Cultural Society
465-431 การบริ หารท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Administration
465-432 การจัดการความขัดแย้งในบริ บท
สังคมไทยและอาเซี ยน
3(3-0-6)
Conflict Management in Thailand and
ASEAN Contexts
465-433 การอ่านสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
Reading in Public Administration
465-434 หัวข้อพิเศษด้านการเมืองการปกครอง 3(x-y-z)
Special Topics in Politics and Government
กลุ่มวิชาการจัดการองค์ การ
465-341 การตลาดสําหรับการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)
Marketing in Public Sector
465-342 ภาวะผูน้ าํ กับการจัดการ
ยุคโลกไร้พรมแดน
3(3-0-6)
Global Leadership and Management
465-343 การบริ หารความหลากหลาย
ในองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Diversity Management
465-344 องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
Learning Organizations
465-345 การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety Management
465-441 การบริ หารความต่อเนื่องและ
การจัดการความเสี่ ยงสาธารณะ 3(3-0-6)
Organizational Continuity and
Public Risk Management

465-442 การฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 280 ชัว่ โมง
Internships in Public Administration
465-443 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1(x-y-z)
Cooperative Education Preparation
465-444 สหกิจศึกษา
9(0-36-0)
Cooperative Education
465-445 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการภาครัฐ 3(x-y-z)
Special Topics in Public Management
หมายเหตุ รายวิช า 465-442 การฝึ กงานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 465-443 เตรี ยมสหกิจศึกษา
และรายวิ ช า 465-444 สหกิ จ ศึ ก ษา ให้ มี ก ารวัด และ
ประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
กลุ่มวิชากฎหมาย
465-351 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law I
465-352 กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
465-353 กฏหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Laws
465-451 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure
465-452 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3(3-0-6)
Law of Evidence
465-453 กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง
3(3-0-6)
Law on Administrative Procedure
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน........6........หน่วยกิต
นักศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่ สนใจที่
เ ปิ ด ส อ น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ห รื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิ ดสอน

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
1. แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และกฎหมายไทย
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
xxx-xxx วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
xxx-xxx วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(2-2-5)
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-103 หลักเศรษฐศาสตร์
465-104 กฎหมายปกครอง
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx กิจกรรมพลศึกษา
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
19(x-y-z)

หมายเหตุ
1. การเรี ยนวิชาเลื อกกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถเลื อกวิชา 2 หน่ วยกิ ตได้ แต่เมื่ อรวมกันแล้ว
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สํา หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ยนกลุ่ ม วิ ช าภาษา (บัง คับ ) และรายวิ ช าภาษาอัง กฤษเตรี ย มความพร้ อ มดัง ต่ อ ไปนี้
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
890-100 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465-201 องค์การและการจัดการ
465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
465-203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการบริ หารท้องถิ่น
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-205 การคลังและงบประมาณสาธารณะ
465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
465-207 การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการจัดการภาครัฐ
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก
465-212 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรื อ
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย
465-222 จริ ยธรรมและการตัดสิ นใจนโยบาย
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-y-z)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
465-100 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร1
1(0-0-3)
465-301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
465-302 สถิติประยุกต์สาํ หรับการวิจยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
3(x-y-z)
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-311 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6)
465-312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
หรื อ
465-321 การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
465-322 การประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
รวม
19(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-303 วิธีวทิ ยาการวิจยั สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
465-304 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 9 หน่ วยกิต
465-313 พฤติกรรมองค์การ
465-314 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
465-315 การบริ หารค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์
หรื อ
465-323 นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบและการถ่ายโอนนโยบาย
465-324 การจัดทําและวิเคราะห์โครงการ
465-325 การบริ หารโครงการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) บังคับเรียน
465-442 การฝึ กงานทางรัฐประศาสนศาสตร์

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-y-z)

280 ชัว่ โมง

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
465-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับภาครัฐ
465-402 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-411 การประเมินผลองค์การ
465-412 การจัดการทุนมนุษย์
หรื อ
465-421 การประเมินผลโครงการ
465-422 การบริ หารจัดการเมืองและชนบท
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
6(x-y-z)

หมายเหตุ วิชาเลือกให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการจัดการองค์การหรื อกลุ่มวิชา
กฏหมาย

2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
465-101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และกฎหมายไทย
465-102 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
xxx-xxx วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
xxx-xxx วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(2-2-5)
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-103 หลักเศรษฐศาสตร์
465-104 กฎหมายปกครอง
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
xxx-xxx กิจกรรมพลศึกษา
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
19(x-y-z)

หมายเหตุ
1. การเรี ยนวิชาเลื อกกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถเลื อกวิชา 2 หน่ วยกิ ตได้ แต่เมื่ อรวมกันแล้ว
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สํา หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ยนกลุ่ ม วิ ช าภาษา (บัง คับ ) และรายวิ ช าภาษาอัง กฤษเตรี ย มความพร้ อ มดัง ต่ อ ไปนี้
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
890-100 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
465-201 องค์การและการจัดการ
465-202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
465-203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
465-204 ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการบริ หารท้องถิ่น
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-205 การคลังและงบประมาณสาธารณะ
465-206 ระบบบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
465-207 การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการจัดการภาครัฐ
xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มภาษา
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-211 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก
465-212 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรื อ
465-221 การวิเคราะห์นโยบาย
465-222 จริ ยธรรมและการตัดสิ นใจนโยบาย
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-y-z)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
465-100 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร1
1(0-0-3)
465-301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
465-302 สถิติประยุกต์สาํ หรับการวิจยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
3(x-y-z)
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
3(x-y-z)
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-311 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6)
465-312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
หรื อ
465-321 การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
465-322 การประเมินผลนโยบาย
3(3-0-6)
รวม
19(x-y-z)
หมายเหตุ
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
465-303 วิธีวทิ ยาการวิจยั สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
465-304 การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
สําหรับรัฐประศาสนศาสตร์
xxx-xxx วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 9 หน่ วยกิต
465-313 พฤติกรรมองค์การ
465-314 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
465-315 การบริ หารค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์
หรื อ
465-323 นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบและการถ่ายโอนนโยบาย
465-324 การจัดทําและวิเคราะห์โครงการ
465-325 การบริ หารโครงการ
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-y-z)

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
465-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับภาครัฐ
465-402 การจัดการคุณภาพสําหรับภาครัฐ
465-443 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะด้ าน (วิชาบังคับกลุ่มวิชา) 6 หน่ วยกิต
465-411 การประเมินผลองค์การ
465-412 การจัดการทุนมนุษย์
หรื อ
465-421 การประเมินผลโครงการ
465-422 การบริ หารจัดการเมืองและชนบท
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-y-z)
3(x-y-z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
465-444 สหกิจศึกษา
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ - ศึกษาด้วยตนเอง)
9(0-36-0)
9(0-36-0)

