
     

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารรฐักจิ  วชิาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

   
 1. ส าเร็จการศกึษา  ม.3  หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื  ปวช. หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีด

ของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 12 ชดุวชิา (72 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 4 ชดุวชิา (24 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 18  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  บงัคบั 3 ชดุวชิา  

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  บงัคบั 12 ชดุวชิา  
  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   

  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

  33201 การบรหิารราชการไทย 
  33202 การคลงัและงบประมาณ 

  33203 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารรัฐกจิ 

  33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย  
  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย   
  และเลอืก  4  ชดุวชิา  โดยเลอืกเรยีน 1 กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี้  
  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  32410 การบรหิารคา่ตอบแทน   
  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33411 การแรงงานสมัพันธ ์
  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารการพฒันา 

  33420 การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 
  33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 
  33424 การบรหิารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร 

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานท ัว่ไป  
  33432 การบรหิารส านักงาน 

  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานราชทณัฑ ์
  33434 กฎหมายเกีย่วกบังานราชทณัฑ์   

  33435 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  

  33436 การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิ 
  33437 การบรหิารงานราชทณัฑ ์

    
    



  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานสรรพสามติ 

  33438 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บภาษี 
  33439 กฎหมายเกีย่วกบัภาษีสรรพสามติ 

  33440 การบรหิารงานสรรพสามติ 
  33441 การตรวจสอบและการควบคมุการจัดเก็บภาษี 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   3 ชุดวชิา*    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหต ุ * นักศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รับราชการในต าแหน่งปลดัอ าเภอ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเจา้หนา้ที่

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ขอแนะน าใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 81427  กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์และชดุวชิา 
81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์  
 

   

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารรฐักจิ  วชิาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

   

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวท.  ในประเภทสาขาวชิาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ หรอื เทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและ
รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 12 ชดุวชิา (72 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 4 ชดุวชิา (24 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 3 18  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสูตร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  บงัคบั 12 ชดุวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

  33201 การบรหิารราชการไทย 
  33202 การคลงัและงบประมาณ 

  33203 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารรัฐกจิ 

  33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย  
  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย   

  และเลอืก  4  ชดุวชิา  โดยเลอืกเรยีน 1 กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี้  
  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  32410 การบรหิารคา่ตอบแทน   
  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  33411 การแรงงานสมัพันธ ์
  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารการพฒันา 

  33420 การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 
  33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 
  33424 การบรหิารการพัฒนาและการพัฒนาการบรหิาร  

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานท ัว่ไป  

  33432 การบรหิารส านักงาน 
  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 

    

    



  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานราชทณัฑ ์

  33434 กฎหมายเกีย่วกบังานราชทณัฑ์   
  33435 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา  

  33436 การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิ 
  33437 การบรหิารงานราชทณัฑ ์

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานสรรพสามติ 

  33438 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บภาษี 
  33439 กฎหมายเกีย่วกบัภาษีสรรพสามติ 

  33440 การบรหิารงานสรรพสามติ 
  33441 การตรวจสอบและการควบคมุการจัดเก็บภาษี 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   3 ชุดวชิา*    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหต ุ * นักศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รับราชการในต าแหน่งปลดัอ าเภอ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเจา้หนา้ที่

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ขอแนะน าใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 81427  กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์และชดุวชิา 
81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์ 
 

   

 ระดบัปรญิญาตร ี
 แขนงวชิาบรหิารรฐักจิ  วชิาเอกรฐัประศาสนศาสตร์ 

   

 3. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชส่าขาวชิารฐัศาสตร  ์ รฐัประศาสนศาสตร ์            
สงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร)์  บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี  หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่

ในประเภทวชิาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ หรอื ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีด
ของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 12 ชดุวชิา (72 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 4 ชดุวชิา (24 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา  

  บงัคบั 12 ชดุวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร   
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

  33201 การบรหิารราชการไทย 
  33202 การคลงัและงบประมาณ 

  33203 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารรัฐกจิ 

  33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย  
  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย   

  และเลอืก  4  ชดุวชิา  โดยเลอืกเรยีน 1 กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาเฉพาะตอ่ไปนี้  
  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  32410 การบรหิารคา่ตอบแทน   
  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  33411 การแรงงานสมัพันธ ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารการพฒันา 

  33420 การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค 
  33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 
  33424 การบรหิารการพัฒนาและการพัฒนาการบรหิาร  

    

    



  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานท ัว่ไป 

  33432 การบรหิารส านักงาน 
  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานราชทณัฑ ์

  33434 กฎหมายเกีย่วกบังานราชทณัฑ์   
  33435 อาชญาวทิยาและทัณฑวทิยา 

  33436 การปฏบิตัติอ่ผูก้ระท าความผดิ 
  33437 การบรหิารงานราชทณัฑ ์

  กลุม่วชิาเฉพาะดา้นการบรหิารงานสรรพสามติ 
  33438 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บภาษี 

  33439 กฎหมายเกีย่วกบัภาษีสรรพสามติ 

  33440 การบรหิารงานสรรพสามติ 
  33441 การตรวจสอบและการควบคมุการจัดเก็บภาษี 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา*    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหต ุ * นักศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รับราชการในต าแหน่งปลดัอ า เภอ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเจา้หนา้ที่

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ขอแนะน าใหล้งทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 81427  กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์และชดุวชิา 
81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์  
 

    

 


