
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท - เอก
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Master of 
Public 
Administration
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

www.facebook/spugraduateschool

www.spu.ac.th

โทร 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

gradspu gradspu

กทม.
2410/2 ถนนพหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
www.spu.ac.th

ชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด 
ตำาบลคลองตำาหรุ อำาเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
www.east.spu.ac.th

ขอนแก่น
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ 
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4111 หรือ 08 7432 4733
www.khonkaen.spu.ac.th

สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำาของประเทศ

เปิดสอน ภาคเสาร์ - อาทิตย์



คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
ศ.ดร.อัมพร ธำารงลักษณ์
ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รศ.ดร.จีระ ประทีป
รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ดร.อุดมธิปก ไพเกษตร

และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานปฎิบัติ

แผนการศึกษา 
3 ภาคการศึกษา
รวม 36 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนานโยบายสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์
นวัตกรรมการจัดการการคลังและงบประมาณภาครัฐ

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัตน
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาภาวะผู้นำา
นวัตกรรมการปกครองการบริหารสาธารณะ
การจัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชน

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณะ
การมีส่วนร่วมในการจัดการภาครัฐ
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
การสอบประมวลความรู้ปากแปล่า
สารนิพนธ์

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
ภาคเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00 - 17.00 น.)

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ผู้อำานวยการหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร
• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำาของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

Master of 
Public 
Administration
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิธีการสมัคร
• สมัครออนไลน์ www.spu.ac.th
• สมัครด้วยตนเอง

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท - เอก
อาคาร 11 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
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