มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6501B0130005

Flag :05

สาขาวิชา

: 30 วิทยาการจัดการ

แขนงวิชา

: 30B -

วิชาเอก

: 30384 การบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: รป.บ.
B.P.A.

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
ปลาย

2

ต้น

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

33201 การบริหารราชการไทย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2

ต้น

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ปลาย

41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย

หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3

ต้น

33421 การบริหารท้องถิ่น

3

ต้น

33421 การบริหารท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปีที่

ภาค

3

ปลาย

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่

ภาค

3

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ

4

ต้น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

10151 ไทยศึกษา
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปลาย

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ
41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6501B0130006

Flag :06

สาขาวิชา

: 30 วิทยาการจัดการ

แขนงวิชา

: 30B -

วิชาเอก

: 30384 การบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
:
รป.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.P.A.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ปลาย

2

ต้น

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

10151 ไทยศึกษา

33201 การบริหารราชการไทย

33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

2

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
ปลาย

3

ต้น

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ปลาย

10131 สังคมมนุษย์

33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33421 การบริหารท้องถิ่น

3

ต้น

33421 การบริหารท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ
41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6501B0130007

สาขาวิชา

: 30 วิทยาการจัดการ

แขนงวิชา

: 30B -

วิชาเอก

: 30384 การบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Flag :07

Bachelor of Public Administration
: รป.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.P.A.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ การค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์สงั คมศาสตร์
(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ปลาย

2

ต้น

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

10151 ไทยศึกษา

33201 การบริหารราชการไทย

33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

2

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
ปลาย

3

ต้น

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33421 การบริหารท้องถิ่น

3

ต้น

33421 การบริหารท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ
41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6501B0130008

สาขาวิชา

: 30 วิทยาการจัดการ

แขนงวิชา

: 30B -

วิชาเอก

: 30384 การบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Flag :08

Bachelor of Public Administration
: รป.บ.
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.P.A.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติ
เสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

10151 ไทยศึกษา

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33201 การบริหารราชการไทย

33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

2

ต้น

33421 การบริหารท้องถิ่น

33421 การบริหารท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ปลาย

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

3

ต้น

41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม

10151 ไทยศึกษา
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ

ปลาย

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33304 การวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
41463 องค์ความรู้ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

4

ต้น

4

ต้น

33401 ประสบการณ์วชิ าชีพบริหารรัฐกิจ
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