1

ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑิต
(วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ )
1. สําเร็ จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียด
ของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14
84
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
20
120
(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
5

บังคับ

3

ชุดวิชา

ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
ไทยศึกษา
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10111
10151
10161

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ข.

10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10152 ไทยกับสังคมโลก
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

บังคับ

9

30201
30204
32304
33201
33207
33302
33303
33304
33401

ชุดวิชา

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหาร
องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการไทย
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
หลักกฎหมายเกีย
่ วกับการบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*

และเลือก 5 ชุดวิชาจากวิชาต่อไปนี้

33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังท ้องถิน
่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระด ับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ชุดวิชาประสบการณืวช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจเป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกาสุดท ้ายและเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้

2
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑิต
(วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ )
2. สําเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบ ัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์ การจ ัดการทว่ ั ไป หรือประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจ ัดการธุรกิจท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ
ั ันธ์ และ
การค้าต่างประเทศ การจ ัดการงานบุคคล ธุรกิจประก ันภ ัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสมพ
ธุรกิจหน ังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาร ัฐศาสตร์
ั
ร ัฐประศาสนศาสตร์ สงคมศาสตร์
(ร ัฐศาสตร์และร ัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบ ัญชี
มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14
84
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
16
96
(2)
ก.
ข.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

บังคับ

9

30201
30204
32304
33201
33207
33302
33303
33304
33401

ชุดวิชา

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหาร
องค์การและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการไทย
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
หลักกฎหมายเกีย
่ วกับการบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*

และเลือก 5 ชุดวิชาจากวิชาต่อไปนี้

33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังท ้องถิน
่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระด ับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

*

ชุดวิชาประสบการณืวช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจเป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกาสุดท ้ายและเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้

3
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑิต
(วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ )
3. สําเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบ ัญชี การตลาด
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์ การจ ัดการทว่ ั ไป หรือประเภท
วิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจ ัดการธุรกิจท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ
ั ันธ์ และ
การค้าต่างประเทศ การจ ัดการงานบุคคล ธุรกิจประก ันภ ัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสมพ
ธุรกิจหน ังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาร ัฐศาสตร์ ร ัฐประศาสนศาสตร์
ั
สงคมศาสตร์
(ร ัฐศาสตร์และร ัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบ ัญชี มีโครงสร้างและ
รายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้
(1)
ก.
ข.
ค.

โครงสร้างของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

ข.

บังคับ
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33201
33207
33303
33304
33401

ชุดวิชา
1
10
1
12

หน่วยกิต
6
60
6
72

ชุดวิชา

การบริหารราชการไทย
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*

และเลือก 5 ชุดวิชาจากวิชาต่อไปนี้

33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังท ้องถิน
่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระด ับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

*

ชุดวิชาประสบการณืวช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจเป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกาสุดท ้ายและเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบ
การศึกษาเท่านัน
้
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