
 

 

 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  137  หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ ำนวน 35  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
 จ ำนวน 11  หน่วยกิต 

 รำยวชิำบงัคบั จ ำนวน 5 หน่วยกิต  ดงัน้ี 
 942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1   1(0-0-3)  
 942-207   จิตวทิยำและภูมิปัญญำ 
         ในกำรด ำเนินชีวติ  3 (3-0-6) 
 xxx-xxx  กีฬำ พลศึกษำและนนัทนำกำร 1(x-y-z) 
 และใหน้กัศึกษำเลือกเรียนรำยวชิำเลือก  
6 หน่วยกิต โดยเลือกจำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
 001-101  อำเซียนศึกษำ  3 (2-2-5) 
 874-194  กฎหมำยเพื่อกำรประกอบอำชีพ 

      และกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั     3 (3-0-6) 
 942-112  สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ  3 (3-0-6) 
 942-113  ทกัษะกำรรู้สำรสนเทศ         3 (3-0-6) 
 942-208  ควำมเป็นพลเมือง 3 (3-0-6) 
 942-300  กำรบริหำรควำมมัง่คัง่ 
                ส่วนบุคคล 3 (3-0-6) 
 942-301  กำรตดัสินใจและกำรวำงแผน 
                ในชีวติประจ ำวนั 3 (3-0-6) 
 942-302  กำรจดักำรควำมเส่ียง 
                ในชีวติประจ ำวนั 3 (3-0-6) 
 996-110  ตรังศึกษำ          3 (3-0-6) 
 996-120  กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 3 (3-0-6) 
 996-121  ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 3 (3-0-6)  

 1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  จ  ำนวน 9  หน่วยกิต 
  รำยวชิำบงัคบั จ ำนวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 946-140 เทคโนโลยสีำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 947-119  คณิตศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 3(3-0-6) 
 และใหน้กัศึกษำเลือกเรียนรำยวชิำในกลุ่ม
วทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ จ  ำนวน 3 หน่วยกิต 
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
 947-101  วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี 
  และสังคม 3 (3-0-6) 

 

 
  996-130  ส่ิงแวดลอ้มภำคใต ้ 3 (3-0-6) 
  996-131  กำรรับรู้ธรรมชำติ 3 (2-2-5) 
  คณะหรือหลกัสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำเลือกในกลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ท่ีพิจำรณำแล้วมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษำให้เป็นวิชำเลือกเพ่ิมเติมได้ตำม
ควำมเหมำะสม 
 1.3 กลุ่มวิชาภาษา    จ ำนวน 15  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ เรียนรำยวชิำในกลุ่มภำษำ  
  จ ำนวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 941-100  ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 3(3-0-6)   
  941-112  กำรฟังและพูดภำษำองักฤษ 
   พ้ืนฐำน  3(2-2-5) 
  941-113  กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
   พ้ืนฐำน 3(3-0-6) 

  และให้นักศึกษำเลือกเรียนวิชำภำษำอังกฤษหรือ
ภ ำ ษ ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น  ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ท่ีมีเน้ือหำไม่
ซ ้ ำซ้อนอีกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต โดยมีรำยวิชำ
ดงัต่อไปน้ี 

  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
  941-114  เสริมทกัษะกำรฟังภำษำองักฤษ 3 (3-0-6) 
  941-115  กำรอ่ำนภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ  3 (3-0-6) 
  941-210  กำรเขียนภำษำองักฤษ 
   เพื่อกำรส่ือสำรทำงธุรกิจ  3 (3-0-6) 
  941-216  กำรสนทนำภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
   ในชีวติประจ ำวนั 3 (3-0-6) 
  941-217  กำรพฒันำกำรอ่ำน   3 (3-0-6) 
  941-218  ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกิจ   3 (3-0-6) 
  941-290  กำรอ่ำนเร่ืองส้ันและ 
   นวนิยำยภำษำองักฤษ  3 (3-0-6) 
  941-291  ภำษำองักฤษผำ่นส่ือทนัสมยั 3 (3-0-6) 
  941-292  สัทศำสตร์ภำษำองักฤษเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
  กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  
  941-224  ภำษำจีนพ้ืนฐำน 3 (3-0-6) 
  941-236  ภำษำญ่ีปุ่นพ้ืนฐำน 3 (2-2-5) 
  941-245  ภำษำฝร่ังเศสพ้ืนฐำน 3 (3-0-6) 
  941-252  ภำษำเยอรมนัพ้ืนฐำน 3 (3-0-6) 
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  941-274  ภำษำมลำยพ้ืูนฐำน 3 (3-0-6) 
  941-283  ภำษำเกำหลีพ้ืนฐำน   3 (2-2-5) 
  คณะหรือหลกัสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำเลือกในกลุ่ม

วิชำภำษำ ท่ีพิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนักศึกษำให้เป็น
วชิำเลือกเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม  
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ ำนวน  96  หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน    จ  ำนวน  45  หน่วยกิต 
  944-100  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมำย 
    และรัฐธรรมนูญไทย  3 (3-0-6) 
  944-110  ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำง 
    รัฐประศำสนศำสตร์     3 (3-0-6) 
  944-111  ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐศำสตร์ 3 (3-0-6) 
  944-112  กำรเมืองกำรปกครองไทย  3 (3-0-6) 
  944-122  หลกัเศรษฐศำสตร์  3 (3-0-6) 
  944-210  นโยบำยสำธำรณะ  3 (3-0-6) 
  944-211  กำรบริหำรรำชกำรไทยและ 
    องคก์ำรสำธำรณะ  3 (3-0-6) 
  944-214  กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
    ภำครัฐ  3 (3-0-6) 
  944-215  กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ  3 (3-0-6) 
  946-208  องคก์รและกำรจดักำรสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
  944-310  จริยธรรมและธรรมำภิบำล  3 (3-0-6) 
  944-313  กำรบริหำรกำรพฒันำ  3 (3-0-6) 
  944-317  ระเบียบวธีิวจิยัทำง 
    รัฐประศำสนศำสตร์  3 (3-0-6) 
  947-310  สถิติกำรวจิยัส ำหรับ 
    รัฐประศำสนศำสตร์  3 (3-0-6) 
  944-418 สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3 (2-2-5) 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ             จ ำนวน 51  หน่วยกิต 
  (1) แผน ก. (สหกจิศึกษา) 

               - รายวิชาชีพบังคับ     จ  ำนวน 33 หน่วยกิต 
 944-113  สังคมวทิยำปริทศัน์  3 (3-0-6) 
 944-114  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 944-200 กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติั 
  รำชกำรทำงปกครอง  3 (3-0-6) 
 944-212 กำรจดักำรองคก์รปกครอง 
  ส่วนทอ้งถ่ิน  3 (3-0-6) 
 944-213  ทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรจดักำรภำครัฐ 3 (3-0-6) 
 944-217  พฤติกรรมองคก์ำร  3 (3-0-6) 
 944-314  เทคนิคกำรบริหำร  3 (3-0-6) 
 946-113  กำรบญัชีกำรเงิน  3 (3-0-6) 

 946-306  กำรจดักำรควำมเส่ียง  3 (3-0-6) 
 946-246  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 
  ส ำหรับนกับริหำร  3 (3-0-6) 
 944-410  กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ3 (3-0-6) 
  - รายวิชาสหกจิศึกษา     จ ำนวน 6หน่วยกิต 
  944-417  สหกิจศึกษำทำง 
    รัฐประศำสนศำสตร์            6 (0-24-0) 
           - รายวิชาชีพเลือก    จ  ำนวน  12  หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษำเลือกจำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
 944-311  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
 944-312  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย ์
  กำรสรรหำ และกำรคดัเลือก 3 (3-0-6) 
 944-411  กำรเจรจำต่อรองและ 
  กำรจดักำรควำมขดัแยง้ 3 (3-0-6) 
 944-412  กำรพฒันำองคก์ำรและ 
  กำรเปล่ียนแปลง 3 (3-0-6) 
 944-413  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
  และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 3 (3-0-6) 
 944-414  แรงงำนสัมพนัธ์ 3 (3-0-6) 
 944-315  กำรจดัท ำและวเิครำะห์ 
  โครงกำร 3 (3-0-6) 
 944-316  กำรบริหำรโครงกำร 3 (3-0-6) 
 944-415  กำรก ำกบัติดตำมและ 
  ประเมินผล 3 (3-0-6) 
 944-416  กระบวนกำรจดักำรงบประมำณ 
  ภำครัฐ 3 (3-0-6) 
 944-115  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักิจกำร 
  เพื่อสังคม 3 (3-0-6) 
 944-216  ประชำสังคมและกำรเมือง 
  ภำคประชำชน 3 (3-0-6) 
 944-201  กฎหมำยอำญำ 1 3 (3-0-6) 
 944-202  กฎหมำยอำญำ 2 3 (3-0-6) 
 944-300  กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ 3 (3-0-6) 
 944-301  กฎหมำยลกัษณะพยำน 3 (3-0-6) 

 (2) แผน ข. (ฝึกงาน) 
          - รายวิชาชีพบังคับ    จ  ำนวน  33 หน่วยกิต 
 944-113  สังคมวทิยำปริทศัน์ 3 (3-0-6) 
 944-114  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ 
   ระหวำ่งประเทศ  3 (3-0-6) 
 944-200  กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำร 
   ทำงปกครอง  3 (3-0-6) 
 



 

 944-212  กำรจดักำรองคก์ร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 (3-0-6) 
 944-213  ทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรจดักำรภำครัฐ 3 (3-0-6) 
 944-217  พฤติกรรมองคก์ำร  3 (3-0-6) 
 944-314  เทคนิคกำรบริหำร  3 (3-0-6) 
 946-113  กำรบญัชีกำรเงิน  3 (3-0-6) 
 946-306  กำรจดักำรควำมเส่ียง 3 (3-0-6) 
 946-246  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร  
   ส ำหรับนกับริหำร  3 (3-0-6) 
 944-410  กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ3 (3-0-6) 
 - รายวิชาฝึกงาน จ ำนวน   -   หน่วยกิต 
 944-318  กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
   ไม่นอ้ยกวำ่   230 ชัว่โมง 
       - รายวิชาชีพเลือก       จ  ำนวน 18 หน่วยกิต 

 944-311  กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
 944-312  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย ์
  กำรสรรหำ และกำรคดัเลือก 3 (3-0-6) 
 944-411  กำรเจรจำต่อรองและ 
  กำรจดักำรควำมขดัแยง้ 3 (3-0-6) 
 944-412  กำรพฒันำองคก์ำรและ 
  กำรเปล่ียนแปลง 3 (3-0-6) 
 944-413  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
  และกำรบริหำรค่ำตอบแทน 3 (3-0-6) 
 944-414  แรงงำนสัมพนัธ์ 3 (3-0-6) 
 944-315  กำรจดัท ำและวเิครำะห์ 
  โครงกำร 3 (3-0-6) 
 944-316  กำรบริหำรโครงกำร 3 (3-0-6) 
 944-415  กำรก ำกบัติดตำมและ 
  ประเมินผล 3 (3-0-6) 
 944-416  กระบวนกำรจดักำรงบประมำณ 
  ภำครัฐ 3 (3-0-6) 
 944-115  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักิจกำร 
  เพื่อสังคม 3 (3-0-6) 
 944-216  ประชำสังคมและกำรเมือง 
  ภำคประชำชน 3 (3-0-6) 
 944-201  กฎหมำยอำญำ 1 3 (3-0-6) 
 944-202  กฎหมำยอำญำ 2 3 (3-0-6) 
 944-300  กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ 3 (3-0-6) 
 944-301  กฎหมำยลกัษณะพยำน 3 (3-0-6) 
 
 
 

 หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพฒันำหลกัสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริหำร
หลัก สูตรฯ  อำจก ำหนดรำยวิชำ อ่ืน ท่ี เ ปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำ
เฉพำะ  กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 เลือกเรียนจำกรำยวชิำท่ีมีเน้ือหำไม่ซ ้ำซอ้นหรือใกลเ้คียง
กบัเน้ือหำในหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป หรือ หมวดวิชำเฉพำะ
ซ่ึงเปิดสอนในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยอ่ืนๆ ท่ีมีควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์โดยเป็นไปตำมระเบียบ
กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร
สาขาวชิาการจัดการรัฐกจิ

 
ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-112* กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 3(2-2-5) 
หรือ 
941-113*กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  3(3-0-6) 
942-207 จิตวทิยำและภูมิปัญญำ 
 ในกำรด ำเนินชีวติ  3(3-0-6) 
944-110  ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำง 
 รัฐประศำสนศำสตร์  3(3-0-6) 
944-111 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยสีำรสนเทศ 3(3-0-6) 
941-100 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 3(3-0-6) 
xxx-xxx กีฬำ พลศึกษำและนนัทนำกำร 1(x-y-z) 
   รวม 19 
 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
944-113   สังคมวทิยำปริทศัน์  3(3-0-6) 
944-114   ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ 
 ระหวำ่งประเทศ  3(3-0-6) 
946-208   องคก์รและกำรจดักำรสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
944-210 นโยบำยสำธำรณะ  3(3-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิำเลือกกลุ่มสังคมศำสตร์ 

และมนุษยศ์ำสตร์         3(x-y-z) 
   รวม 18 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-112* กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 3(2-2-5) 
หรือ 
941-113*กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  3(3-0-6) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3)  
944-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมำย 
 และรัฐธรรมนูญไทย  3(3-0-6) 
944-112 กำรเมืองกำรปกครองไทย        3(3-0-6) 
947-119 คณิตศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 3(3-0-6)  
xxx-xxx วชิำเลือกกลุ่มวทิยำศำสตร์ 
 และคณิตศำสตร์  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกกลุ่มสังคมศำสตร์ 
 และมนุษยศำสตร์  3(x-y-z) 
  รวม 19 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-200 กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำร 
 ทำงปกครอง  3(3-0-6) 
944-214 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยภ์ำครัฐ 3(3-0-6) 
944-211 กำรบริหำรรำชกำรไทย 
 และองคก์ำรสำธำรณะ 3(3-0-6) 
944-212 กำรจดักำรองคก์ร 
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
946-113 กำรบญัชีกำรเงิน         3(3-0-6) 
946-246 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 

ส ำหรับนกับริหำร         3(3-0-6) 
941-xxx วชิำเลือกภำษำต่ำงประเทศ 1 3(x-y-z) 
  รวม 21 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-112*  และ 941-113*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา)
 
ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
944-213 ทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรจดักำรภำครัฐ 3(3-0-6) 
944-215 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ 3(3-0-6) 
944-313 กำรบริหำรกำรพฒันำ 3(3-0-6) 
947-310 สถิติกำรวจิยัส ำหรับ 

รัฐประศำสนศำสตร์  3(3-0-6) 
941-xxx วชิำเลือกภำษำต่ำงประเทศ 2 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 1  3(x-y-z) 
   รวม          18 

 
 
 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-217 พฤติกรรมองคก์ำร  3(3-0-6) 
944-314 เทคนิคกำรบริหำร  3(3-0-6) 
944-317 ระเบียบวธีิวจิยัทำง 

รัฐประศำสนศำสตร์   3(3-0-6) 
946-306 กำรจดักำรควำมเส่ียง  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 2  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 3  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 4  3(x-y-z) 
  รวม          21 

 
 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
944-213 ทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรจดักำรภำครัฐ 3(3-0-6) 
944-215 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ 3(3-0-6) 
944-313 กำรบริหำรกำรพฒันำ 3(3-0-6) 
947-310 สถิติกำรวจิยัส ำหรับ 

รัฐประศำสนศำสตร์  3(3-0-6) 
941-xxx วชิำเลือกภำษำต่ำงประเทศ 2 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 1  3(x-y-z) 
  รวม          18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-217 พฤติกรรมองคก์ำร  3(3-0-6) 
944-314 เทคนิคกำรบริหำร  3(3-0-6) 
944-317 ระเบียบวธีิวจิยัทำง 

รัฐประศำสนศำสตร์   3(3-0-6) 
946-306 กำรจดักำรควำมเส่ียง  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 2  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 3  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 4  3(x-y-z) 
  รวม          21 
 
 

ภาคฤดูร้อน 
944-318 กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
 ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 

   รวม 0 
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แผน ก. (สหกจิศึกษา)
 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
944-417 สหกิจศึกษำ 

ทำงรัฐประศำสนศำสตร์        6(0-24-0) 
  รวม                 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-310   จริยธรรมและธรรมำภิบำล                  3(3-0-6) 
944-410 กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ        3(3-0-6) 
944-418   สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์         3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1           3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2           3(x-y-z) 

  รวม 15 
 
 

 
แผน ข. (ฝึกงาน) 

 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 5  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 6  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2  3(x-y-z) 
   รวม 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-310   จริยธรรมและธรรมำภิบำล 3(3-0-6) 
944-410 กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ 3(3-0-6) 
944-418   สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3(2-2-5) 

   รวม  9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  *  แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
หลกัสูตรฯ  

  ** กำรเลือกกลุ่มวชิำภำษำ ตอ้งเป็นรำยวชิำในกลุ่มภำษำเดียวกนั เช่น กลุ่มภำษำญ่ีปุ่น กลุ่มภำษำอำหรับ  
        กลุ่มภำษำจีน และ กลุ่มภำษำมำลำย ูฯลฯ ซ่ึงเปิดในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 


