
แผน/แบบการศึกษา  : แผน ก แบบ ก 2

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

ค. วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

33711

33713

33732

33715

33718

33719

33724

33726

33727

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

33721

1 ชุดวชิา

33723

หมายเหตุ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

    บังคับ 3 ชุดวชิา

แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

โครงสร้างของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ *

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

นโยบายสาธารณะและการบริหารยทุธศาสตร์

นวตักรรมการบริหารภาครัฐ

การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปล่ียนแปลง

ระเบียบวธิวีจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารองค์การและการจดัการภาครัฐ

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการทุนมนุษย์

การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยนื

การบริหารงานคลังสาธารณะ

   Master of Public Administration

 : รป.ม.

   M.P.A.

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไมจ่ ากดัสาขาวชิาจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภาสถาบันอดุมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มปีระสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมน่้อยกวา่ 1 ปี

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้หากม ี         

       ประสบการณ์ในการท างานและมคีวามช านาญในงานมากพอ 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 3) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นเนื่องจากความ

      ประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหม ่

      ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา (36 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

33711

33713

33732

33715

33718

33719

33724

33726

33727

1 ชุดวชิา

33722

1 ชุดวชิา

33723

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้หากม ี         

       ประสบการณ์ในการท างานและมคีวามช านาญในงานมากพอ 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) – 3) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นเนื่องจากความ

      ประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหม ่

      ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไมจ่ ากดัสาขาวชิาจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภาสถาบันอดุมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มปีระสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไมน่้อยกวา่ 1 ปี

Last Updated: 10-January-2018

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

นวตักรรมการบริหารภาครัฐ

การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปล่ียนแปลง

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ *

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

การศึกษาค้นควา้อสิระ

แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

ระเบียบวธิวีจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารองค์การและการจดัการภาครัฐ

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

   Master of Public Administration Program

การจดัการทุนมนุษย์

การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยนื

การบริหารงานคลังสาธารณะ

นโยบายสาธารณะและการบริหารยทุธศาสตร์

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration

 : รป.ม.

   M.P.A.

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ข

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต



มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร



มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร


