
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

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำโดยไมจ่ ำกดัสำขำวชิำจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำที่สภำสถำบันอดุมศึกษำนั้นๆ รับรอง และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีไมน่้อยกวำ่ 1 ปี

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 สำขำวชิำวทิยำกำรจดักำรอำจรับเขำ้เรียนได้หำกมปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำน

       และมคีวำมช ำนำญในงำนมำกพอ 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตำมขอ้ 1) – 3) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและไมเ่คยถกูให้ออกจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำอื่นเนื่องจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

       หำกกำรกระท ำนั้นได้กระท ำโดยมไิด้มเีจตนำกระท ำควำมผิด หรือกระท ำโดยประมำท และลุแกโ่ทษในกำรกระท ำ จะกลับเขำ้ศึกษำใหมไ่ด้ หำกสภำวชิำกำรเห็นสมควร

       ให้เขำ้ศึกษำ ทั้งนี้เมื่อพ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

    บังคับ 3 ชุดวชิา

แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักกำรรัฐประศำสนศำสตร์

โครงสร้างของหลกัสตูร

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตรัฐประศำสนศำสตร์ *

เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

นโยบำยสำธำรณะและกำรบริหำรยทุธศำสตร์

นวตักรรมกำรบริหำรภำครัฐ

กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง

ระเบียบวธิวีจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำรและกำรจดักำรภำครัฐ

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

กำรจดักำรทุนมนุษย์

กำรบริหำรท้องถิ่นและกำรพัฒนำที่ยั่งยนื

กำรบริหำรงำนคลังสำธำรณะ

   Master of Public Administration

 : รป.ม.

   M.P.A.

วทิยำนิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา (36 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

33711

33713

33732

33715

33718

33719

33724

33726

33727

1 ชุดวชิา

33722

1 ชุดวชิา

33723

หมายเหตุ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

Last Updated: 10-November-2018

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำโดยไมจ่ ำกดัสำขำวชิำจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำที่สภำสถำบันอดุมศึกษำนั้นๆ รับรอง และ 

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.50 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีไมน่้อยกวำ่ 1 ปี

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.50 สำขำวชิำวทิยำกำรจดักำรอำจรับเขำ้เรียนได้หำกมปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำน

       และมคีวำมช ำนำญในงำนมำกพอ 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตำมขอ้ 1) – 3) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและไมเ่คยถกูให้ออกจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำอื่นเนื่องจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย

       หำกกำรกระท ำนั้นได้กระท ำโดยมไิด้มเีจตนำกระท ำควำมผิด หรือกระท ำโดยประมำท และลุแกโ่ทษในกำรกระท ำ จะกลับเขำ้ศึกษำใหมไ่ด้ หำกสภำวชิำกำรเห็นสมควร

       ให้เขำ้ศึกษำ ทั้งนี้เมื่อพ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

นวตักรรมกำรบริหำรภำครัฐ

กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

กำรอบรมเขม้เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตรัฐประศำสนศำสตร์ *

รายละเอียดของหลกัสตูร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

กำรศึกษำค้นควำ้อสิระ

แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักกำรรัฐประศำสนศำสตร์

ระเบียบวธิวีจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์

กำรบริหำรองค์กำรและกำรจดักำรภำครัฐ

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

   Master of Public Administration Program

กำรจดักำรทุนมนุษย์

กำรบริหำรท้องถิ่นและกำรพัฒนำที่ยั่งยนื

กำรบริหำรงำนคลังสำธำรณะ

นโยบำยสำธำรณะและกำรบริหำรยทุธศำสตร์

 : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

   Master of Public Administration

 : รป.ม.

   M.P.A.

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ข

 : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต


