
แผน/แบบการศึกษา

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 33901   สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

            เชิงปริมาณข้ันสูง

1 ต้น

33902   สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

            เชิงคุณภาพข้ันสูง

ปลาย 33997   ดุษฎีนิพนธ์ ปลาย

2 ต้น 33997   ดุษฎีนิพนธ์

ปลาย 33997   ดุษฎีนิพนธ์ ปลาย

3 ต้น 33997   ดุษฎีนิพนธ์ 3 ต้น

ปลาย 33999   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ ปลาย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : 1. เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี ซ่ึงส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทาง

       รัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองวิทยฐานะ 

       และรับรองปริญญาแล้ว แต่ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีมิใช่ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาชุดวิชา เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 

       ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉล่ีย

       สะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

   3. มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ท้ังในต าราและบทความวิชาการ/วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติหรือนานาชาติจ านวนมาก 

   4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   5. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

   6. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก”

 : แบบ 1.1

   Ph.D. (Public Administration)

 : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Administration)

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

   Doctor of Philosophy Program in Public Administration

 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์



แผน/แบบการศึกษา

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 33903   ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ต้น

33904   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูง

ปลาย 33905   นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ปลาย 33905   นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

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

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

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

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

33906   สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวัตกรรม

            การจัดการภาครัฐ

33906   สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการออกแบบนวัตกรรม

            การจัดการภาครัฐ

33907   สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

33907   สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการจัดการนโยบายสาธารณะ

33908   สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถ่ินและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถ่ิน

33908   สัมมนาประเด็นการบริหารท้องถ่ินและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการบริหารท้องถ่ิน

33909   สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบ

            และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

33909   สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบระบบ

            และนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

33910   สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

            การออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

            สารสนเทศในยุคดิจิทัล

33910   สัมมนาประเด็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

            การออกแบบระบบและนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

            สารสนเทศในยุคดิจิทัล33911   สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

33911   สัมมนาประเด็นการบริหารงานคลังสาธารณะและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการบริหารงานคลังสาธารณะ

33912   สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

33912   สัมมนาประเด็นการจัดการภาครัฐและเอกชนและการออกแบบ

            ระบบและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน

2 ต้น 33998   ดุษฎีนิพนธ์ 2 ต้น 33903   ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

33904   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ข้ันสูง

ปลาย 33998   ดุษฎีนิพนธ์ ปลาย 33998   ดุษฎีนิพนธ์

3 ต้น 33998   ดุษฎีนิพนธ์ 3 ต้น 33998   ดุษฎีนิพนธ์

ปลาย 33999   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ ปลาย 33998   ดุษฎีนิพนธ์

4 ต้น 4 ต้น 33999   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Last updated: 1-February-2023

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ

       สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

    2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 

       ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นท่ีประจักษ์ 

       และต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

    3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    4. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

    5. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”

*  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 ภาคการศึกษา (คร้ังแรก) ต้ังแต่ภาคปลาย/2564 เป็นต้นไป

   Ph.D. (Public Administration)

 : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

   Doctor of Philosophy (Public Administration)

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

   Doctor of Philosophy Program in Public Administration

 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 : แบบ 2.1


