
 
  

ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 
(วชิาเอกการบรหิารงานท ัว่ไป) 

   

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

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  

  บงัคบั 3 ชดุวชิา  
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสงัคมโลก 
  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร   
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 
  33302 หลกักฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการไทย 

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  33432 การบรหิารส านักงาน 
  33442 การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 
  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 
(วชิาเอกการบรหิารงานท ัว่ไป) 

   

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ีการตลาด  
การเลขานุการ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การจดัการท ัว่ไป หรอืประเภท

วชิาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภทวชิาธุรกจิ
การคา้ตา่งประเทศ การจดัการงานบุคคล ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพนัธ ์และ

ธุรกจิหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีม่ใิช่สาขาวชิารฐัศาสตร ์ 

รฐัประศาสนศาสตร ์สงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร)์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร   
  30204 องคก์ารและการจัดการ 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33302 หลกักฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการไทย 
  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  33432 การบรหิารส านักงาน 
  33442 การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 
  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 
(วชิาเอกการบรหิารงานท ัว่ไป) 

   

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ีการตลาด  
การเลขานุการ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การจดัการท ัว่ไป หรอืประเภท

วชิาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภทวชิาธุรกจิ
การคา้ตา่งประเทศ การจดัการงานบุคคล ธุรกจิประกนัภยั ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพนัธ ์และ

ธุรกจิหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิารฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร)์ บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมโีครงสรา้งและ
รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  33201 การบรหิารราชการไทย 
  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
  33304 ขอบขา่ยการศกึษาและวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 

  33432 การบรหิารส านักงาน 
  33442 การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐกจิ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐ 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
   

 


