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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559
Department of Public Administration
ชื่อหลักสูตร/Program’s Name
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
English : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา/Degree’s Name
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
Full Name
: Bachelor of Public Administration (Public Administration)
Abbreviated Name : B.P.A. (Public Administration)
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
38
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา
8
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
- บังคับเรียน
15
- เลือกเรียน
3
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3
- บังคับเรียน
3
- เลือกเรียน
1.4) กลุ่มวิชาภาษา
9
- บังคับเรียน
6
- เลือกเรียน
3
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
93
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
75
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
12
2.3) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
137
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 8 หน่วยกิต
GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
1(0-2-1)
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 1)
GE2100-102

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 2)

GE2100-103

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 3)

GE2100-104

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 4)

GE2100-105

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 5)

GE2100-106

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 6)

GE2100-107

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 7)

GE2100-108

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8
(Al-Qur’an for Quality of Life
Development 8)

รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก
GE2100-109 ศาสนศึกษา

1(0-2-1)
1(0-2-1)

บทบาทศาสนาในสังคม

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ศาสนาและวัฒนธรรม

1(0-2-1)

ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

(Science of al-Qur’an and al-Hadith)
GE2100-207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law in Daily Life)

GE2200-209
GE2200-210
GE2400-211

GE2200-213

อิสลามกับเศรษฐกิจพอเพียง
(Islam and Sufficiency Economy)
การจัดการสมัยใหม่
(Modern Management)
มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม
(Concept of Education in Islam)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

(Religions in ASEAN)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั มนุษย์

GE2300-303

อิสลามกับวิทยาศาสตร์
(Islam and Science)

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)

GE2300-305

สถิติทั่วไป
(General statistics)

1.4) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับเรียน 6 หน่วยกิต
GE2200-402
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
(Thai in Daily Life)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
GE2100-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)

GE2200-410

GE2400-202

GE2200-403

(Study Skills and Research)
GE2100-203

GE2200-401

GE2100-205

นักคิดมุสลิม และกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
(Thai for Foreign Learners)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

GE2200-404

การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
(Communication and Dakwah in
Islam)

GE2100-204

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English in Daily Life)

(Islam and the Way of Life)

ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า

3(3-0-6)

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Thai for Academic Purpose)

GE2200-405

ภาษาอาหรับในชีวิตประจาวัน
(Arabic in Daily Life)

(Muslim Thinkers and Tajdid
Movement)

3(3-0-6)

สันติศึกษา

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Technology)
GE2300-302

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2300-301
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information

GE2300-304

(Religion and Culture)
GE2100-112

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ศาสตร์แห่งอัลกุรอานและอัลฮาดีษ

(Sciences Technology and Humans)

(Role of Religion in Society)
GE2100-111

GE2100-206

GE2400-212

(Religions Studies)
GE2100-110

(Peace Studies)

GE2200-406

ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร
(Arabic for Communication)

GE2200-407

ภาษามลายูสาหรับชาวต่างชาติ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(Malay for Foreign Learners)
GE2200-408

ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน
(Malay in Daily Life)

GE2200-409

ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร
(Malay for Communication)

GE2200-411

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for communication)

GE2200–412

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purpose)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1) กลุม่ วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PA2202-101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

3(2-2-5)

(Muslim Community Menegerment
and Non-Governmental Organization)
PA2202-115

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

PA2202-116

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

PA2202-117
PA2202-118

หน่วยกิต
3(3-0-6)

PA2202-119

หลักการบริหารและการปกครองใน
อิสลาม

PA2202-120

ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น

PA2202-121
3(3-0-6)
PA2202-122

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ

PA2202-123
3(3-0-6)
PA2202-124

(Introduction to Public Policy)
PA2202-107

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

(Human Resource Management)
PA2202-108

ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานภาครัฐ

3(3-0-6)

(Public Laws and Public
Administration)
PA2202-110

การเมืองและการปกครองรัฐในอิสลาม

3(3-0-6)

(Politics and Government in Islamic
State)
PA2202-111

การวิเคราะห์นโยบายและแผน

PA2202-125

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริหารค่าตอบแทน (Performance
การบริหารงานคลังและบัยตุลมาล

3(3-0-6)

การจัดการชุมชนมุสลิมและการบริหาร
องค์กรเอกชน

ระบบบริหารราชการไทยและองค์การ
สาธารณะ
(Thai Administrative System and
Public Organization)
การบริหารภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงาน
ภาครัฐ
(Management Information Systems in
Public Sector)
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
PA2202-201
ประชาคมอาเซียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(ASEAN Community)
PA2202-202
PA2202-203

นวัตกรรมทางการบริหาร

3(3-0-6)

ปรัชญาและแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

3(3-0-6)

(Concept and Philosophy of
Administration in Public Sector)

3(3-0-6)
PA2202-204

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

(Constitutional Laws)
3(3-0-6)

(Public Finance Administration and
Baitul Mal)
PA2202-114

การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

(Administrative Innovation)

Appraisal and Compensation
Management)
PA2202-113

3(3-0-6)

Seminar on Public Administration

(Policy and Plan Analysis)
PA2202-112

3(3-0-6)

(Ethics and Good Governance)

3(3-0-6)

(Organizational Theories and Behavior)
PA2202-109

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
(Local Business Community)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

(Public Administration in ASEAN
Countries)

3(3-0-6)

(Theories and Concepts of Local
Government)
PA2202-106

3(3-0-6)

(Strategic Management in Public
Sector)

3(3-0-6)

(Principles of Government and
Administration in Islam)
PA2202-105

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

(Research Methodology in Public
Administration)

3(3-0-6)

(Introduction to International
Relations)
PA2202-104

3(3-0-6)

(Thai Local Politics and Government)

(Introduction to Public Administration)
PA2202-103

3(3-0-6)

(Labor Relations)

(Introduction to Political Science)
PA2202-102

หลักการชูรอและการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น
(Principles of Shura and Participation
in Local Government)
แรงงานสัมพันธ์

PA2202-205

3(3-0-6)

(Criminal Laws)
PA2202-206

3(3-0-6)

กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน
(Laws of Criminal Procedure and
Laws of Evidence)

3(3-0-6)
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PA2202-207
PA2202-208

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
(Comparative Public Administration)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Human Resource Planning and
Development)
PA2202-209

การติดต่อสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์

3(3-0-6)

(Communication and Public
Relations)
PA2202-210

การตลาดภาครัฐ

3(3-0-6)

(Public Marketing)
PA2202-211

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

3(3-0-6)

(Introduction to Business)
PA2202-212

หลักการและกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
การบริหารสถานการณ์ภยั พิบัตแิ ละ
ภาวะฉุกเฉิน
การบริหารจัดการเขตปกครองพิเศษใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

3(3-0-6)

การจัดการสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Unrest

3(3-0-6)

การจัดการการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
การจัดการภาครัฐในโลกมุสลิม
เตรียมสหกิจศึกษา (รายวิชาไม่นับ
หน่วยกิต)

3(3-0-6)

(Cooperative Education)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

PA2202-121
1(2-0-1)

3(0-0-9)
6(0-18-0)

การบริหารงานคลังและบัยตุลมาล

3(3-0-6)

(Public Finance Administration
and Baitul Mal)

3(3-0-6)

(Research Paper in Public
Administration)

สหกิจศึกษา

(Introduction to Political Science)
PA2202-107
PA2202-113

(Professional Experience in Public
Administration)

PA2202-303

3(3-0-6)

(Human Resource Management)

2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PA2202-301
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน 3(0-9-0)
ศาสตร์

สารนิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

การเมืองและการปกครองรัฐใน
อิสลาม

วิชาโทเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

(Pre-cooperative Education)

PA2202-302

3(3-0-6)

PA2202-101

(Public Management in Muslim
World)
PA2202-218

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ

(Politics and Government in
Islamic State)

3(3-0-6)

(Management of Election in ASEAN
Countries)
PA2202-217

3(3-0-6)

(Introduction to Public Policy)
PA2202-110

Management in Southern Bordering
Province of Thailand)
PA2202-216

ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่น
(Theories and Concepts of Local
Government)

PA2202-106

(Special Administration Region
Management in ASEAN Countries)
PA2202-215

(Introduction to Public
Administration)
PA2202-105

(Disaster and Emergency
Management)
PA2202-214

สาหรับนักศึกษาต่างสาขาที่ต้องการเลือกเรียนวิชาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับจานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PA2202-102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสน
3(3-0-6)
ศาสตร์

3(3-0-6)

(Principles and Strategies of
Community Development)
PA2202-213

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นั กศึ กษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ที่ เปิ ดสอนใน
มหาวิ ทยาลั ยฟาฏอนี รวมทั้ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ น ๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้ลงนาม MoU หรือ MoA หรือที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้อนุมัติ

ระบบบริหารราชการไทยและ
องค์การสาธารณะ
(Thai Administrative System and
Public Organization)

3(3-0-6)
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แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-101
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
GE2100-201
อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
GE2400-202
ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
GE2200-402
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
GE2200-410
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
GE2200-4XX กลุ่มวิชาภาษา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-101
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19

* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-109
ศาสนศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-102
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1(0-2-1)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-103
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
3

วิชาบังคับเลือกเรียน กลุ่มวิชามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-106
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
PA2202-107
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PA2202-108
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
PA2202-109
กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน
ภาครัฐ
PA2202-110
การเมืองและการปกครองรัฐใน
อิสลาม
รวม
GE2100-2XX

การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
วิชาบังคับเรียน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2300-3XX
กับคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
PA2202-102
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA2202-103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
PA2202-104
หลักการบริหารและการปกครองใน
อิสลาม
PA2202-105
ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น
รวม
* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-110
บทบาทศาสนาในสังคม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-111
ศาสนาและวัฒนธรรม

2
GE2100-203

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-104
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
4
GE2100-204

นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-111
การวิเคราะห์นโยบายและแผน
PA2202-112
การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารค่าตอบแทน
PA2202-113
การบริหารงานคลังและบัยตุลมาล
PA2202-114
การจัดการชุมชนมุสลิมและการ
บริหารองค์กรเอกชน
PA2202-115
หลักการชูรอและการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่น
รวม
* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-112
ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ปีการศึกษาที่ 3

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-105
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-107
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ 1(0-2-1)

5

7

GE2100-205

สันติศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-116
แรงงานสัมพันธ์
PA2202-117
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
PA2202-118
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
PA2202-119
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-2XX เอกเลือก 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-106
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ

หน่วยกิต
1(0-2-1)

6

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-120
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
PA2202-121
ระบบบริหารราชการไทยและ
องค์การสาธารณะ
PA2202-122
การบริหารภาครัฐในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
PA2202-123
ระบบสารสนเทศสาหรับการ
บริหารงานภาครัฐ
PA2202-124
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-2XX เอกเลือก 2
รวม

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
PA2202-302
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
3(0-9-0)
ประศาสนศาสตร์
PA2202-303
สารนิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(0-0-9)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-2XX
เอกเลือก 3
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเสรี
XXXXXX-XXX เลือกเสรี 1
3(3-0-6)
รวม
13

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-108
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
8

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-125
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-2XX
เอกเลือก 4
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเสรี
XXXXXX-XXX เลือกเสรี 2
รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
10

ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร หรือในตาแหน่ง ปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นต าบล และเจ้ า หน้ า ที่ ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ควรลงทะเบี ยนเรี ยนใน
รายวิชาดังนี้
PA2202- 205 กฎหมายอาญา
PA2202- 206 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและลักษณะพยาน
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แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-101
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
GE2100-201
อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
GE2400-202
ทักษะการเรียนและการศึกษาค้นคว้า
GE2200-402
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
GE2200-410
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
GE2200-4XX กลุ่มวิชาภาษา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-101
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19

* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-109
ศาสนศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-102
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1(0-2-1)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-103
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
3

วิชาบังคับเลือกเรียน กลุ่มวิชามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-106
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ
PA2202-107
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PA2202-108
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
PA2202-109
กฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน
ภาครัฐ
PA2202-110
การเมืองและการปกครองรัฐใน
อิสลาม
รวม
GE2100-2XX

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-111
ศาสนาและวัฒนธรรม

2
GE2100-203

การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม
วิชาบังคับเรียน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2300-3XX
กับคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
PA2202-102
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA2202-103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
PA2202-104
หลักการบริหารและการปกครองใน
อิสลาม
PA2202-105
ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น
รวม
* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-110
บทบาทศาสนาในสังคม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-104
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)
4
GE2100-204

นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-111
การวิเคราะห์นโยบายและแผน
PA2202-112
การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารค่าตอบแทน
PA2202-113
การบริหารงานคลังและบัยตุลมาล
PA2202-114
การจัดการชุมชนมุสลิมและการ
บริหารองค์กรเอกชน
PA2202-115
หลักการชูรอและการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่น
รวม
* สาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก ให้ลงทะเบียนรายวิชา GE2100-112
ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19
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ปีการศึกษาที่ 3

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-105
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1(0-2-1)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-107
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ 1(0-2-1)

5

7

GE2100-205

สันติศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-116
แรงงานสัมพันธ์
PA2202-117
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
PA2202-118
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
PA2202-119
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-2XX เอกเลือก 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE2100-106
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
1(0-2-1)

6
GE2100-108

อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1(0-2-1)

8

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202-120
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
PA2202-121
ระบบบริหารราชการไทยและองค์การ
สาธารณะ
PA2202-122
การบริหารภาครัฐในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
PA2202-123
ระบบสารสนเทศสาหรับการ
บริหารงานภาครัฐ
PA2202-124
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
PA2202-125
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์)
รวม

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
PA2202-218
เตรียมสหกิจศึกษา
1(2-0-1)
(รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)
PA2202-2XX
เอกเลือก 2
3(3-0-6)
PA2202-2XX
เอกเลือก 3
3(3-0-6)
PA2202-2XX
เอกเลือก 4
3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเสรี
XXXXXX-XXX เลือกเสรี 1
3(3-0-6)
XXXXXX-XXX เลือกเสรี 2
3(3-0-6)
รวม
16 (1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึประสบการณ์วิชาชีพ
PA2202-301
สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
6(0-18-0)
10

ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร หรือในตาแหน่ง ปลัดอาเภอ ปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นต าบล และเจ้ า หน้ า ที่ ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ควรลงทะเบี ยนเรี ยนใน
รายวิชาดังนี้
PA2202- 205 กฎหมายอาญา
PA2202- 206 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและลักษณะพยาน
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
PA2202–101

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่องของรัฐ วิเคราะห์โครงสร้างของรัฐ อานาจอธิไตย กระบวนการและแนวคิด
ทางการเมือง ระบบรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของประชาชนต่อแนวคิดทาง
การเมือง มติมหาชน การมีส่วนร่วมในการปกครอง และพฤติกรรมทางการเมือง
PA2202–102

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาแนวคิด และขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ แนวทางการศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปทัสถาน ทฤษฎีองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การคลังสาธารณะ การบริหารเปรียบเทียบและ
การบริหารการพัฒนา นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ จริยธรรมและธรรมาภิบาล และแนวโน้มของรัฐประศาสน
ศาสตร์
PA2202–103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Relations)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการเมืองระหว่าง
ประเทศ ปัจจั ยทางด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มี ผลต่อ แนวพฤติกรรมของรั ฐ
พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอิสลาม
PA2202–104

หลักการบริหารและการปกครองในอิสลาม
3(3-0-6)
(Principles of Government and Administration in Islam )
ศึกษาหลักการบริหารและการปกครองในอิสลามที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด
ครอบคลุมถึงหลักการอัลหากีมียะห์ หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และหลักเอกภาพ
PA2202–105

ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Theories and Concepts of Local Government)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น การขยายตัวของชุมชน ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การกระจาย
อานาจทางการปกครองท้องถิ่น หลักการจัดระเบียบการปกครอง อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และการกระจายอานาจทางด้านการเงินการคลัง ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยการบริหารชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ การ
จัดการปัญหาชุมชนชนบทและชุมชนเมืองแบบผนึกกาลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
PA2202–106

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Introduction to Public Policy)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนโยบายสาธารณะ การวางแผน กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ครอบคลุมถึง
การศึกษาการก่อตัวของปัญหา การพัฒนาทางเลือกสาธารณะ การกาหนดนโยบายของรัฐ การนานโยบายของรัฐไปปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลนโยบาย
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PA2202–107

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านการออกแบบและการวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
PA2202–108

ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Organizational Theories and Behavior)
ศึกษาแนวความคิดและรูปแบบของทฤษฎีและหลักการของการจัดองค์การ การจัดระบบงาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การและลักษณะงานด้านต่าง ๆ โครงสร้างองค์การ ปัจจัยสาคัญที่มีต่อองค์การ รูปแบบของ
องค์การแบบใหม่ กระบวนการเคลื่อนไหวภายในองค์การ องค์การและสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มของทฤษฎีองค์การในอนาคต
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ในลักษณะของปัจเจกบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มต่อองค์การ และองค์การต่อ
องค์การ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารและการรวมกลุ่ม การจูงใจ การวินิจฉัยสั่งการ ผู้นาและภาวะผู้นาในองค์กร การตัดสินใจ
กาลังบารมี อิทธิพล ความขัดแย้งโดยทั่วไปและตามทัศนะของอิสลาม การเมืองในองค์การ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ
โครงสร้างการบังคับบัญชา ทั้งนี้โดยใช้หลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์มาช่วย
PA2202–109

กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Laws and Public Administration)
แนวคิดและหลักการสาคัญของกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐและศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ปัญหาในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การควบคุมการใช้
อานาจของฝุายปกครอง กฎหมายวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความ
เกี่ยวพันระหว่างระบบราชการกับรัฐตามกฎหมายการควบคุมฝุายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง

PA2202– 110

การเมืองและการปกครองรัฐในอิสลาม
3(3-0-6)
(Politics and Government in Islamic State)
ศึกษาบทบัญญัติรัฐในอิสลามที่ครอบคลุมถึงอิสลามกับการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ ผู้นารัฐ พลเมือง ดินแดน
หลักการบัยอะฮฺ หลักการฏออะฮฺ ระบบตุลาการ ระบบการปกครอง ตลอดจนพัฒนาการการกาเนิดรัฐในอิสลาม
PA2202–111

การวิเคราะห์นโยบายและแผน
3(3-0-6)
(Policy and Plan Analysis)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย การกาหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย และการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ หลักการวางแผน การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน และนาแผน
ไปปฏิบัติ เทคนิคการเขียนโครงการ การวางแผนงบประมาณ การบริหารและควบคุมโครงการ และการประเมินโครงการ
PA2202-112

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Performance Appraisal and Compensation Management)
ศึกษาแนวความคิดและหลักในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแบบวัดและแบบทดสอบต่าง ๆ
การประเมิ นความถู กต้ องและความเชื่ อถื อได้ ของการวั ดและการทดสอบ การใช้ ผลของการวั ด และการทดสอบต่ าง ๆ ใน
กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ และศึกษาถึงเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดระดับบุคคลและระดับองค์กร การตั้งเกณฑ์เพื่อพิจารณาความดีความชอบสาหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้าย
แนวคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกาหนดค่าจ้าง เงินเดือน
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การสารวจและวิเคราะห์โครงสร้างของค่าจ้างและ
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เงิ นเดื อน การบริห ารสวัส ดิ การและผลประโยชน์ เกื้ อ กูล การก าหนดค่ าจ้ า งส าหรั บบุ ค ลากรบางประเภทและการบริห าร
ค่าตอบแทนทั้งในภาครัฐและเอกชน
PA2202–113

การบริหารงานคลังและบัยตุลมาล
3(3-0-6)
(Public Finance Administration and Baitul Mal)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน รายรับและรายจ่าย ระบบ
ภาษีอากร หนี้สาธารณะ บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง บทบาทของภาครัฐในการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดย่อม งบประมาณและการคลังท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับบัยตุลมาล
(การคลังในอิสลาม) นโยบายการคลังและงบประมาณในอิสลาม โครงสร้างภาษีในยุคแรกของอิสลาม ซะกาต ญิชยะห์ คอร็อช
รายรับและรายจ่ายในอิสลาม
PA2202-114

การจัดการชุมชนมุสลิมและการบริหารองค์กรเอกชน
3(3-0-6)
(Muslim Community Management and Non-Governmental Organizations)
ศึกษาแนวคิด หลักการการจัดการชุมชนตามวิถีสังคมอิสลาม บทบาท หน้าที่ การทางานในประชาสังคม การ
จัดการชุมชนสันติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการชุมชน และศึกษาแนวคิด หลักการ ลักษณะ ประเภท
ความสาคัญและผลกระทบของการบริหารองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาประเทศโดยรวม
PA2202-115 หลักการชูรอและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Principles of Shura and Local Gervernment Participation)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการชูรอ ความสาคัญ การประยุกต์การชูรอกับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ไทย
ตลอดจนศึกษาความแตกต่างของหลักการชูรอระบอบการบริหารและการปกครองรัฐระหว่างระบอบชูรอกับระบอบต่างๆในยุค
ปัจจุบัน
PA2202-116

แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labor Relations)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างฝุายนายจ้างกับฝุายลูกจ้าง กฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน เงินทดแทน การประกันสังคม วินัยและการตักเตือน การ
เจรจาต่อรองร่วม ข้อพิพาทแรงงานและการระงับข้อพิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน การกระทาอันไม่เป็นธรรม องค์กร
ฝุายลูกจ้างและองค์กรฝุายนายจ้าง ศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
PA2202-117

การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Politics and Government)
ศึกษาวิวัฒนาการการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น รูปแบบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นไทยทั้งในด้านโครงสร้าง อานาจหน้าที่ การกากับดูแลจากส่วนกลาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารปกครองท้องถิ่น ผู้นาทางการเมือง รูปแบบและวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
PA2202-118 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Business Community)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น ระบบซะกาต ระบบสหกรณ์อิสลาม สถาบันการเงินท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด และแนวนโยบายเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
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PA2202–119

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทาวิจัยแบบต่าง ๆ ของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนด
ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กาหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล
เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป การเขียนรายงานผลการวิจัย ทั้งนี้จะเน้นทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงปรากฏการณ์
PA2202-120

การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Management in Public Sector)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารกลยุทธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจ กาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดกล
ยุทธ์ระดับภาพรวม และระดับหน่วยองค์การ การดาเนินแผน กลยุทธ์ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินและติดตามผลการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนาไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่าง ๆ
PA2202–121

ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
(Administration System and Public Organization)
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารราชการของไทยและองค์การสาธารณะ ในเรื่อง ปรัชญา ทฤษฎี
แนวความคิด คุณค่า ระบบและวิวฒ
ั นาการ ระเบียบกฎหมายการบริหารราชการไทยและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สภาพแวดล้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ์ภายในองค์การทางราชการและ
องค์การสาธารณะ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและกฎหมาย ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการของ
ไทยและองค์การสาธารณะ ปัญหาการบริหารราชการและองค์การสาธารณะ การปฏิรูประบบราชของไทยและต่างประเทศ
PA2202–122

การบริหารภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
(Public Administration in ASEAN Countries)
ศึกษาแนวคิด และปรัชญาการจัดการภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และมาตรการขององค์การธุรกิจมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการให้เป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การภาครัฐ การจัดการเชิงบูรณาการ การแปรรูปองค์การภาครัฐเป็นวิสาหกิจ การ
นาเทคโนโลยีและการสื่อสารมาปรับปรุงระบบการทางานในภาครัฐ
PA2202-123

ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
(Management Information Systems in Public Sector)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีบริหารสารสนเทศการจัดองค์การ การประกันคุณภาพสานักงาน การประเมินผล
และศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับการส่งเอกสาร การลงทะเบียน การแยกประเภท การสรุปข้อมูล การร่างจดหมาย
รูปแบบการพิมพ์ การจัดเก็บ การให้บริการข้อมูล กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการข้อมูลข่าวสาร
PA2202-124 จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
(Ethics and Good Governance)
ศึก ษาแนวคิ ดและความส าคั ญ ของจริ ยธรรมและธรรมาภิ บ าล การน าไปประกอบการตั ดสิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนานักบริหารที่สอดคล้องวิถีอิสลามและ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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PA2202-125

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
(Seminar on Public Administration)
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการความเป็ น มา ความส าคั ญ ของการสั ม มนา รู ป แบบและลั ก ษณะของการสั ม มนา
องค์ประกอบของสัมมนา การวางแผนและการบริหารการสัมมนา ขั้นตอนและกระบวนการการจัดสัมมนา คุณลักษณะของการ
จัดสัมมนาที่ดี ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย และการจัดสัมมนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
PA2202-201

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Community)
ศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ กฎบัตร กรอบความร่วมมือในสามเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคง (ASEAN Political Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
กรอบความร่วมมือ ASEAN +3 ASEAN +6 ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา บทบาทและแนวทางการดาเนินการสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาคต่างๆ ประเทศไทยกับกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียนใน
ปัจจุบันและทิศทางของอาเซียนในอนาคต

PA2202-202

นวัตกรรมทางการบริหาร
3(3-0-6)
(Administrative Innovation)
ศึกษาเทคนิคการบริหารต่าง ๆ เช่น Balance Scorecard, Toial Quality Management, Key Performance Index,
Competency, Learning Organization, Knowledge Management เป็นต้น รวมถึงเทคนิคบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหาร
เพื่อนาเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุง พิจารณาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยเน้นศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาเป็นสาคัญ

PA2202-203

ปรัชญาและแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
(Concept and Philosophy Administration of Public Sector)
ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหารจัดการ การจัดแบ่งกลุ่ม แนวคิด
ทางการบริหารจัดการ หลักการ และทฤษฏี ในแต่ละกลุ่มแนวความคิด และศึกษาถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา และ
ปรัชญาการบริหารภาครัฐ ร่วมถึงปรัชญาการบริหารภาครัฐจากองค์ความรู้ทางทฤษฎีการเมือง องค์ความรู้ทางทฤษฎีองค์การ
และการบริหาร ตลอดจนปรัชญาการบริหารภาครัฐของไทย การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่ และพลวัตของการ
บริหารรัฐกิจสมัยใหม่
PA2202-204

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Laws)
ศึกษาประวัติความเป็นมาและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทารัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ
ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจและ การ
ถ่วงดุลย์อานาจ การควบคุมมิให้กฏหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ และบทบาทกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
PA2202-205

กฎหมายอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Laws)
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 บททั่วไปว่าด้วย บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา โทษ วิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย การเพิ่มโทษ ลดโทษและการรอลงโทษ ความรับผิดทางอาญา การพยายามกระทาความผิด การร่วมกันกระทา
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ความผิด การกระทาความผิดหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความและลหุโทษ ลักษณะความผิดกฎหมายอาญาภาค 2
– 3 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การ
ปลอมและการแปลง การค้า เพศ ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ทรัพย์และลหุโทษ
PA2202-206

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและลักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Laws of Criminal Procedure and Laws of Evidence)
ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานอานาจพนักงานสอบสวนและศาล การ
ฟูองคดีอาญา และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น และพยานหลักฐาน หน้าที่นาสืบ การนาเสนอและการรับฟังพยานหลักฐาน ประเภทของพยาน วิธีการ
พิเศษในการสืบพยานและการชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน
PA2202-207

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Administration)
ศึกษาความมุ่งหมายและวิธีการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา อาทิ แนวศึกษษ
กระบวนการของงานบริหาร แนวศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารราชการของไทยกับประเทศอื่น ๆ และศึกษาถึงหลักการและ
ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาระบบบริ หาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึง
ความสัมพันธ์และปัจจัย แวดล้อมต่าง ๆ
PA2202-208 การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Planning and Development)
ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สภาพแวดล้อมของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์กับการวางแผนกลยุทธ์ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การ
นาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกาหนดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บทบาทและความสามารถขององค์ ก รในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และ
องค์ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PA2202-209

การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Communication and Public Relations)
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การและภายนอกองค์การ วิธีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การใช้และผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านการประสานงาน การอานวยการ การควบคุม การประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
PA2202-210

การตลาดภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Marketing)
หลักการและกระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับการ
ผลิตและการให้บริการภาครัฐ การกาหนดราคา การกระจายสินค้าและบริการ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพื่อการบริการภาครัฐ
การปรับใช้แนวคิดและและกลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน และบทบาทการตลาดใน
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
PA2202-211

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
แนวความคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่าง ๆ ความสาคัญ และบทบาทของการประกอบธุรกิจ
ในสังคม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน รวมถึงจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ
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PA2202-212

หลักการและกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Principle and Strategies of Community Development)
แนวคิดหลักการพัฒนาชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนทั้งชุมชนชนบทและชุมชน เมือง การผลิตบริการและ
การจัดการเกี่ยวกับระบบอานวยบริการสาธารณะต่าง ๆ อันเป็นองค์ประกอบสาคัญของชุมชน ปัญหาและการจัดการที่ดีเกี่ยวกับ
ระบบสาธาณูปโภคและการให้บริการสาธารณะ ต่าง ๆ เช่น การจัดการระบบการจราจร การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย การ
จัดการชุมชนแออัด การจัดการสื่อสารและการจัดการให้บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยเน้นหลักการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นการ
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน
PA2202-213

การบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3(3-0-6)
(Disaster and Emergency Management)
พื้นฐานของการบริหารการจัดการขององค์กรที่มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตอบรับต่อภาวะที่เร่งด่วน การจัดการ
ภายในองค์กรในภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภัยพิบัติต่าง ๆ
ตลอดจนการดาเนินงานของเครือข่ายการบริหารและการจัดการขององค์กรภาครัฐและภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสา
ธารณภัย ปัจจัยที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่
แปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาในการบริหารการจัดการภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริงประกอบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการนาหลักการไปใช้
อย่างแท้จริง
PA2202-214

การบริหารจัดการเขตปกครองพิเศษในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
(Special Administration Region Management in ASEAN Countries)
ศึกษาแนวคิด นโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการเขตปกครองพิเศษ และการกระจายอานาจในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตัวอย่างที่ดีและบทเรียนในการกระจายอานาจและการบริหารจัดการเตปกครองพิเศษของแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
PA2202-215

การจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3(3-0-6)
(Unrest Management in Southern Bordering Province of Thailand)
ศึกษา แนวคิด หลักการสาคัญ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่างๆ
แนวทางการจัดการในมิติวัฒนธรรมชุมชน การน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการใช้หลักการสันติวิธี
รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุ ลักษณะ และแนวทางการคลี่คลายความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
PA2202-216 การจัดการการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
(Management of Election in ASEAN Countries)
ศึกษาการจัดการการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะ บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรกลางใน
ประเทศอาเซียนในการจัดการการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการการเลือกตั้งใน
ประเทศอาเซียน
PA2202-217

การจัดการภาครัฐในโลกมุสลิม
3(3-0-6)
(Public Management in Muslim World)
ทฤษฎี และหลักการของการจัดการภาครัฐในโลกมุสลิม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นา การ
บริหารจัดการ ความหมายของฮิสบะฮฺ ความสาคัญฮิสบะฮฺ ระบบฮิสบะฮฺในอิสลาม การอิศลาฮฺ หลักการเชิญชวน (ดะวะฮฺ)
และระบบการปรึกษาหารือ (al-shuro) บทบาทขององค์กรมุสลิมในการบริหารจัดการภาครัฐในโลกมุสลิม
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PA2202-218

เตรียมสหกิจศึกษา
1(2-0-1)
(Pre-cooperative Education)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา รวมถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานทางการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา
ในองค์กรหรือสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PA2202-301

ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(0-9-0)
(Professional Experience in Public Administration)
กระบวนการฝึ ก ปฏิบั ติ งานในหน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ ภาคเอกชน ได้ แ ก่ การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานเพื่ อ ขอฝึ ก
ปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน การรับมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
PA2202-302

สารนิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(0-0-9)
(Research Paper in Public Administration)
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ในประเด็นหรือปัญหาที่
นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย การนาเสนอเค้าโครงสารนิพนธ์ การดาเนินการศึกษา การ
รายงานความคืบหน้า และการรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษา
PA2202-303

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Cooperative Education)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : PA2202-218 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
จริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 16 สัปดาห์ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้
จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติ งานจริง การจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงการ และการนาเสนอโครงการตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์เพื่อให้เกิดทักษะ
องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จาเป็น

