
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

33711   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์     

33732   การบริหารภาครัฐในสังคมพลวตั     

33713   ระเบียบวธิวีจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์     

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

33715   การจดัการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจทิัล      

33718   การบริหารท้องถิน่   

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

            เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน

33721   วทิยานิพนธ์ ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

33719   การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ     

33726   นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลในการจดัการภาครัฐ     

33727   การจดัการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม     

33728   สถิติเพื่อการวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์     

33721   วทิยานิพนธ์

33723   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            รัฐประศาสนศาสตร์

 

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

   M.P.A.

หมายเหตุ

 : แผน ก แบบ ก 2

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

 : รป.ม.

   Master of Public Administration

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.30 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท่างาน

      และมีความช่านาญในงานมากพอ 

   2) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

      หากการกระท่านัน้ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิดหรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา

     ทั้งนีเ้มือ่พ้นก่าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3. มีประสบการณ์ในการท่างานหลังจากส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 1 ปี 

   4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

1 ต้น 1 ต้น

ปลาย ปลาย

2 ต้น 2

ปลาย ปลาย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

1 ต้น 33711   แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์      1 ต้น

33732   การบริหารภาครัฐในสังคมพลวตั     

ปลาย 33713   ระเบียบวธิวีจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์      ปลาย

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

33715   การจดัการองค์การและทุนมนุษย์ในยุคดิจทิัล     

33718   การบริหารท้องถิน่     

33724   นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

            เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน     

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 2 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

33719   การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ     

33726   นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลในการจดัการภาครัฐ     

33727   การจดัการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม     

33728   สถิติเพื่อการวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์     

ปลาย 33722   การศึกษาค้นควา้อิสระ      ปลาย

33723   การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            รัฐประศาสนศาสตร์     

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.30 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท่างาน

      และมีความช่านาญในงานมากพอ 

   2) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

      หากการกระท่านัน้ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิดหรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา

     ทั้งนีเ้มือ่พ้นก่าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3. มีประสบการณ์ในการท่างานหลังจากส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 1 ปี 

   4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือ 

   5. เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

   Master of Public Administration Program

 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

Last Updated: 17-March-2022

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 2 ต้น

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

   M.P.A.

 : รป.ม.

 : แผน ข

   Master of Public Administration


