
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0130005 Flag :  05

แขนงวชิา  : 30B -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120 หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111

10141

10151

10131

10152

10103

10121

10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา
   วชิาแกน  9 ชุดวชิา

32304
33201
33207
33208
33303
33304
33309
33401
41463

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30384 การบริหารท้องถ่ินและการจดัการเมือง

ไทยศึกษา

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration

ทักษะชวีติ

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
การบริหารราชการไทย
การจดัการทรัพยากรมนุษย์

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
ประสบการณ์วชิาชพีบริหารรัฐกจิ *
การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์



33421

33422

33446

33447

33448

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   วชิาเฉพาะดา้น  5 ชุดวชิา

การบริหารการคลังและการจดัการทุนในท้องถิ่น

การจดับริการสาธารณะของท้องถิ่น

นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

การบริหารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉริยะ

การบริหารท้องถิ่น



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0130006 Flag :  06

แขนงวชิา  : 30B -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

   วชิาแกน  9 ชุดวชิา

32304

33201

33207

33208

33303

33304

33309

33401

41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารรัฐกจิ *

การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

การบริหารราชการไทย

การจดัการทรัพยากรมนุษย์

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30384 การบริหารท้องถ่ินและการจดัการเมือง

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ

   การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทั่วไป หรือประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิท่องเที่ยว

   การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธรุกจิการค้าต่างประเทศ การจดัการงานบุคคล ธรุกจิประกนัภัย ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิสถานพยาบาล

   การประชาสัมพันธ ์และธรุกจิหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นๆ ที่มิใชส่าขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

  สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธรุกจิ พาณิชยศาสตร์และการบัญช ีศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ไทยศึกษา



33421

33422

33446

33447

33448

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น  5 ชุดวชิา

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การบริหารการคลังและการจดัการทุนในท้องถิ่น

การจดับริการสาธารณะของท้องถิ่น

นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

การบริหารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉริยะ

การบริหารท้องถิ่น



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0130007 Flag :  07
แขนงวชิา  : 30B -
วชิาเอก
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

   วชิาแกน  9 ชุดวชิา

32304

33201

33207

33208

33303

33304

33309

33401

41463

33421

33422

33446

33447

33448

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

การบริหารราชการไทย

การจดัการทรัพยากรมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น  5 ชุดวชิา

การบริหารการคลังและการจดัการทุนในท้องถิ่น

การจดับริการสาธารณะของท้องถิ่น

นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

การบริหารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉริยะ

การบริหารท้องถิ่น

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

ประสบการณ์วชิาชพีบริหารรัฐกจิ *

การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Public Administration Program
 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Public Administration
 : รป.บ.

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30384 การบริหารท้องถ่ินและการจดัการเมือง

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

   B.P.A.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุกจิ

   การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการทั่วไป หรือประเภทวชิาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจดัการธรุกจิท่องเที่ยว

   การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธรุกจิการค้าต่างประเทศ การจดัการงานบุคคล ธรุกจิประกนัภัย ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิสถานพยาบาล 

   การประชาสัมพันธ ์และธรุกจิหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่



ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0130008 Flag :  08

แขนงวชิา  : 30B -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา
   วชิาแกน  9 ชุดวชิา

32304
33201
33207
33208
33303
33304
33309
33401
41463

33421
33422
33446
33447
33448

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การบริหารราชการไทย
การจดัการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารการคลังและการจดัการทุนในท้องถิ่น
การจดับริการสาธารณะของท้องถิ่น
นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
การบริหารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉริยะ
การบริหารท้องถิ่น

   วชิาเฉพาะดา้น  5 ชุดวชิา
องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
ประสบการณ์วชิาชพีบริหารรัฐกจิ *
การจดัการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 6-May-2022

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 30384 การบริหารท้องถ่ินและการจดัการเมือง

ไทยศึกษา

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ในสาขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 

   บริหารธรุกจิ พาณิชยศาสตร์และการบัญช ีศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรีในทุกสาขาวชิา

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติ

เส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Public Administration

 : รป.บ.

   B.P.A.

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ


