
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

33711   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร

     33732   การบริหารองคการและการจัดการภาครัฐ     

33713   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร     

-'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

33715   การจัดการทุนมนุษย     

33718   การบริหารทองถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

33719   การบริหารงานคลังสาธารณะ

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร

33726   นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

33727   การพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

            การเปลี่ยนแปลง

33721   วิทยานิพนธ ตน

-'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

33715   การจัดการทุนมนุษย     

33718   การบริหารทองถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

33719   การบริหารงานคลังสาธารณะ

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร

33726   นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

33727   การพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

            33721   วิทยานิพนธ

33723   การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

            รัฐประศาสนศาสตร

 

หมายเหตุ    1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1) และ 3) แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจ

       รับเขาเรียนไดหากมีประสบการณในการทํางานและมีความชํานาญในงานมากพอ 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1) – 3) จะตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและไมเคยถูกใหออกจากมหาวิทยาลัยหรือ

       สถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดมีเจตนากระทําความผิด หรือกระทํา

       โดยประมาท และลุแกโทษในการกระทํา จะกลับเขาศึกษาใหมได หากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเขาศึกษา ทั้งนี้เมื่อพนกําหนด 

       5 ป นับตั้งแตวันประกาศถอนสภาพการเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration

 : รป.ม.

   M.P.A.

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาโดยไมจํากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่

       สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มีประสบการณในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 1 ป

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 1 ตน

ปลาย ปลาย

2 ตน 2

ปลาย ปลาย

Last Update: 17-February-2017



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

1 ตน 33711   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร

     

1 ตน

33732   การบริหารองคการและการจัดการภาครัฐ     

ปลาย 33713   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร      ปลาย

-'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

33715   การจัดการทุนมนุษย     

33718   การบริหารทองถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

33719   การบริหารงานคลังสาธารณะ

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร

33726   นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

33727   การพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

            ป ี่ ป-'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

33715   การจัดการทุนมนุษย     

33718   การบริหารทองถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

33719   การบริหารงานคลังสาธารณะ

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร

33726   นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ

33727   การพัฒนาระบบราชการและการบริหาร

            ป ี่ ปปลาย 33722   การศึกษาคนควาอิสระ      ปลาย

33723   การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

            รัฐประศาสนศาสตร     

   Master of Public Administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ข

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 : รป.ม.

   M.P.A.

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาโดยไมจํากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่

       สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มีประสบการณในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 1 ป

หมายเหตุ    1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1) และ 3) แตไดคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจ

       รับเขาเรียนไดหากมีประสบการณในการทํางานและมีความชํานาญในงานมากพอ 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1) – 3) จะตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและไมเคยถูกใหออกจากมหาวิทยาลัยหรือ

       สถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดมีเจตนากระทําความผิด หรือกระทํา

       โดยประมาท และลุแกโทษในการกระทํา จะกลับเขาศึกษาใหมได หากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเขาศึกษา ทั้งนี้เมื่อพนกําหนด 

       5 ป นับตั้งแตวันประกาศถอนสภาพการเปนนักศึกษา

Last Update: 20-February-2017

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ตน 2 ตน


	รัฐประศาสนศาสตร - 2560

