
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 10151   ไทยศึกษา 1 ตน

30201   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

10103   ทักษะชีวิต

10121   อารยธรรมมนุษย

10131   สังคมมนุษย

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

30204   องคการและการจัดการ 30204   องคการและการจัดการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

10152   ไทยกับสังคมโลก 10152   ไทยกับสังคมโลก

ตน 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 ตน 10151   ไทยศึกษา

32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ 30201   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

10103   ทักษะชีวิต

10121   อารยธรรมมนุษย

10131   สังคมมนุษย

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย ปลาย 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย

 - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ตน 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 ตน 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย 32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ

33201   การบริหารราชการไทย ปลาย 33201   การบริหารราชการไทย

33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย 33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย

4 33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 4 ตน 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล 33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย

33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ ปลาย 33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

5 ตน 33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ

33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล

 : การบริหารทรัพยากรมนุษย

ตน

ปลาย

ตน5

 : รป.บ.

   B.P.A.

2

3

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค

ึ

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา 1 ตน

30201   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

 - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30204   องคการและการจัดการ ปลาย 30204   องคการและการจัดการ

32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย 32304   การจัดการทรัพยากรมนุษย

33201   การบริหารราชการไทย 33201   การบริหารราชการไทย

ตน 32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ 2 ตน 10151   ไทยศึกษา

33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 30201   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย  - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย ปลาย 33302   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย 33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย

33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3 ตน 32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ

33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย

33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ ปลาย 33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

4 ตน 33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ

33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล

 : การบริหารทรัพยากรมนุษย

   Bachelor of Public Administration

ตน

ปลาย

4 ตน

1

ปลาย

2

ปลาย

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ

การคาตางประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ และธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา

 หรือสูงกวาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใชสาขาวิชารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตร (รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรและการบัญชี

คุณสมบัติผูสมัคร

3



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา 1 ตน

33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล

33201   การบริหารราชการไทย ปลาย 33201   การบริหารราชการไทย

33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ 33207   เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ

33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย 33412   การวางแผนทรัพยากรมนุษย

ตน 32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ 2 ตน 10151   ไทยศึกษา

33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน 33304   ขอบขาย การศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย 33450   การบริหารคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ ปลาย 33303   นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 33410   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ตน 32403   พฤติกรรมมนุษยในองคการ

33401   ประสบการณวิชาชีพบริหารรัฐกิจ

33451   การจัดหาทรัพยากรมนุษย

Last updated: 25-May-2016

 : การบริหารทรัพยากรมนุษย

3 ตน

 :  

ปลาย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

1

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ

การคาตางประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ และธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา

 หรือสูงกวาในสาขาวิชารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สังคมศาสตร (รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรและการบัญชี


	รปศ.ทรัพยากรมนุษย์-55

