
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเตม็ปรญิญาบตัร

ชื่อย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชดุวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชดุวิชา ( 84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชดุวิชา ( 120  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชดุวิชา
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชดุวิชา
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ

การบริหารองค์กรภาครัฐ

การบริหารการบริการสาธารณะ

   ใหเ้ลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามหลักสูตรในระดบัปรญิญาตรทีี่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบยีนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เปน็ชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเทา่นั้น

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ *

การบริหารส านักงาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

การบริหารการเปล่ียนแปลง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

องค์การและการจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารราชการไทย

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

ทกัษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยกับสังคมโลก

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

   บงัคับ 3 ชดุวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทยีบเทา่ หรือ ม.6 หรือเทยีบเทา่ หรือ ปวช. หรือเทยีบเทา่

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

รายงานโครงสรา้งหลักสูตร

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเตม็ปรญิญาบตัร

ชื่อย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชดุวิชา ( 84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

16 ชดุวิชา ( 96  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชดุวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชดุวิชา
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32304
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33207
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33401

33432

33442

33443

33444

33449

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ

การบริหารองค์กรภาครัฐ

การบริหารการบริการสาธารณะ

   ใหเ้ลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามหลักสูตรในระดบัปรญิญาตรทีี่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบยีนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เปน็ชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเทา่นั้น

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ *

การบริหารส านักงาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

การบริหารการเปล่ียนแปลง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

องค์การและการจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารราชการไทย

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทยีบเทา่ที่มใิชป่ระเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี การตลาด การเลขานุการ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การ

จัดการงานบคุคล ธุรกิจประกันภยั ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพนัธ์ และธุรกิจหนังสือพมิพแ์ละส่ิงพมิพ ์หรืออนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ 
ที่มใิชส่าขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

ไทยศึกษา

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

รายงานโครงสรา้งหลักสูตร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเตม็ปรญิญาบตัร

ชื่อย่อปรญิญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

โครงสรา้งของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชดุวิชา ( 72  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชดุวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชดุวิชา
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เปน็ชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเทา่นั้น

การบริหารส านักงาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

การบริหารการเปล่ียนแปลง

การบริหารองค์กรภาครัฐ

การบริหารการบริการสาธารณะ

   ใหเ้ลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามหลักสูตรในระดบัปรญิญาตรทีี่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบยีนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ไทยศึกษา

การบริหารราชการไทย

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ขอบข่าย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ *

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทยีบเทา่ในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี การตลาด การเลขานุการ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การ

จัดการงานบคุคล ธุรกิจประกันภยั ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพนัธ์ และธุรกิจหนังสือพมิพแ์ละส่ิงพมิพ ์หรืออนุปริญญาหรือเทยีบเทา่ หรือสูงกว่าในสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

รายงานโครงสรา้งหลักสูตร

 : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช


