
                     
                                      

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร
โครงสร้างของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หน่วยกิต )

5 ชุดวิชา

10111
10141
10151

10131
10152

10103
10121
10164

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
32304
33201
33207
33208
33302
33303
33304
33309
33311
33401
33402
33421
33442
33449

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Public Administration Program
 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Public Administration

ไทยศึกษา

 : รป.บ.
   B.P.A.
 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการไทย

การจดัการเชิงกลยุทธใ์นภาครัฐ

* เปน็ชุดวชิาทีน่กัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
การบริหารโครงการ
ประสบการณ์วชิาชีพบริหารรัฐกิจ *

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

     กลุม่วิชาสังคมศาสตร์

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    บงัคับ 3 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปน้ี

การจดัการทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

การบริหารราชการไทย

สังคมมนุษย์
ไทยกับสังคมโลก

     กลุม่วิชามนุษยศาสตร์
ทักษะชีวติ
อารยธรรมมนุษย์

เทคนิคและเคร่ืองมือการจดัการภาครัฐ
หลักการบริหารท้องถิน่



                     
                                      

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา
10121
10131
10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

32304
33201
33207
33208
33302
33303
33304
33309
33311
33401
33402
33421
33442
33449

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาทีน่กัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ประสบการณ์วชิาชีพบริหารรัฐกิจ *
เทคนิคและเคร่ืองมือการจดัการภาครัฐ
การบริหารท้องถิน่
การจดัการเชิงกลยุทธใ์นภาครัฐ
การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

การจดัการทรัพยากรมนุษย์
    บงัคับ 14 ชุดวิชา

การบริหารโครงการ

การบริหารราชการไทย
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์
การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการไทย

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ สาขาวชิาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ

   การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมนุษย์ การจดัการทั่วไป หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการธรุกิจท่องเที่ยว  

   การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธรุกิจการค้าต่างประเทศ การจดัการงานบุคคล ธรุกิจประกันภัย ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจสถานพยาบาล

   การประชาสัมพันธ ์และธรุกิจหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ในสาขาวชิาอืน่ๆ ที่มิใชส่าขาวชิารัฐศาสตร์  

   รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลกัสตูร



                     
                                      

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

32304
33201
33207
33208
33302
33303
33304
33401
33402
33442

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 8-February-2019

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ สาขาวชิาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

   การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมนุษย์ การจดัการทั่วไป หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการธรุกิจท่องเที่ยว 

   การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธรุกิจการค้าต่างประเทศ การจดัการงานบุคคล ธรุกิจประกันภัย ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจสถานพยาบาล 

   การประชาสัมพันธ ์และธรุกิจหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ในสาขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

   สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

อารยธรรมมนุษย์

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration
 : รป.บ.

* เปน็ชุดวชิาทีน่กัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปดิสอนตามโครงการสัมฤทธบิตัร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ประสบการณ์วชิาชีพบริหารรัฐกิจ *

การจดัการเชิงกลยุทธใ์นภาครัฐ

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักกฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการไทย
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติ

ไทยศึกษา

การจดัการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารราชการไทย

เทคนิคและเคร่ืองมือการจดัการภาครัฐ


