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

ขอนแก่น 
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4111 หรือ 08 7432 4733
www.khonkaen.spu.ac.th

ชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
www.east.spu.ac.th

จุดเด่นของหลักสูตร
•  สร้างนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
•  มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
•  สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
•  วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำาหนด
•  มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
•  เตรียมความพร้อมให้สามารถทำาวิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ Coursework
•  มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เปิดสอน ภาคเสาร์ - ภาคอาทิตย์

Ph.D.P.A.
DOCTOR OF 
PHILOSOPHY 
(PUBLIC ADMINISTRATION)

สร้างนักวิชาการ 
สร้างนักคิด 
สร้างนักเขียน
สร้างนักวิจัย 
ในระดับสูงของประเทศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท-เอก 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.facebook/spugraduateschool

www.spu.ac.th

โทร 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

gradspu gradspu



ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 
แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา     
วันเสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 17.00 น.

แผนการศึกษา 9 ภาคการศึกษา 
รวม 54 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทฤษฎีองค์การยุคใหม่และนวัตกรรมทางการบริหาร
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหาร  

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
นโยบายและการจัดการการคลัง
การพัฒนาทุนมนุษย์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ S
วิทยานิพนธ์

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ S
วิทยานิพนธ์

เสริมพื้นฐาน 
(เฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
• นโยบายสาธารณะ 
• การคลังสาธารณะและการงบประมาณ

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ผู้อำานวยการหลักสูตร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ 
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
ศ.ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร
ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
ผศ.ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทรู 
ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์

สังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่ต้อง “รอบรู้  รู้ เร็ว รู้ทัน” พร้อม
ทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญ
หน้าและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอด
เวลา การศึกษาในระดับสูงท่ีประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” 
และ “องค์ความรู้  เชิงคลาสสิค ยังมีความจำาเป็นอยู่มาก
เพ่ือเป็นพื้นฐานสำาคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำาหนด
แนวคิดหรือ “ระบบความคิด” และทิศทางในกรอบใหม่ เพื่อ
กำาหนดเทคนิคกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลก 
ยุคใหม่” มีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงยวด เราจึงเพียร
พยายามกำาหนดทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา 
ได้นำาไปปรับประยุกต์ใหม่ในองค์กร หน่วยงาน และสังคมวงกว้าง 
ในที่สุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ระดับสูงทางภาค 
  ทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนำาหลักการและทฤษฎีทางการ 
  บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ไปปฎิบัติ ให้  
  สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ  
  การเมือง และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความต่ืนตัวในการแสวงหาองค์ 
  ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยและเป็นผู้ 
  ทีส่ามารถนำาไปประยกุต์ใชเ้พือ่ใหก้า้วทันการเปลีย่นแปลง 
  ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
 3. เพื่อ เ พ่ิมองค์ความรู้ ใหม่ ในด้านบริหารรัฐกิจหรือ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ แก่วงการวิชาการ ในการที่จะมี 
  นักศึกษา นักเขียน หรือผู้ปฏิบัติที่ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ 
  และเอกชน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อันจะมีผลไปถึง 
  การพัฒนาองค์การ การพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ 
  ในทีส่ดุสมดงัปรชัญาท่ีวา่ การศึกษาสร้างคน คนสรา้งชาติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D.P.A.
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
(PUBLIC ADMINISTRATION)

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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แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา     
วันเสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 17.00 น.

แผนการศึกษา 9 ภาคการศึกษา 
รวม 54 หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทฤษฎีองค์การยุคใหม่และนวัตกรรมทางการบริหาร
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ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
นโยบายและการจัดการการคลัง
การพัฒนาทุนมนุษย์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
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(เฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
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ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ผู้อำานวยการหลักสูตร
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ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
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ทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญ
หน้าและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอด
เวลา การศึกษาในระดับสูงที่ประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” 
และ “องค์ความรู้  เชิงคลาสสิค ยังมีความจำาเป็นอยู่มาก
เพ่ือเป็นพื้นฐานสำาคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำาหนด
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พยายามกำาหนดทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา 
ได้นำาไปปรับประยุกต์ใหม่ในองค์กร หน่วยงาน และสังคมวงกว้าง 
ในที่สุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
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  บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ไปปฎิบัติ ให้  
  สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ  
  การเมือง และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความต่ืนตัวในการแสวงหาองค์ 
  ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยและเป็นผู้ 
  ทีส่ามารถนำาไปประยกุต์ใชเ้พือ่ใหก้า้วทันการเปลีย่นแปลง 
  ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
 3. เพื่อ เ พ่ิมองค์ความรู้ ใหม่ ในด้านบริหารรัฐกิจหรือ 
  รัฐประศาสนศาสตร์ แก่วงการวิชาการ ในการที่จะมี 
  นักศึกษา นักเขียน หรือผู้ปฏิบัติที่ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ 
  และเอกชน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อันจะมีผลไปถึง 
  การพัฒนาองค์การ การพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ 
  ในทีส่ดุสมดงัปรชัญาทีว่า่ การศึกษาสร้างคน คนสรา้งชาติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D.P.A.
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กทม.
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
www.spu.ac.thh

ขอนแก่น 
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4111 หรือ 08 7432 4733
www.khonkaen.spu.ac.th

ชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
www.east.spu.ac.th

จุดเด่นของหลักสูตร
•  สร้างนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ
•  มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
•  สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศ
•  วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำาหนด
•  มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
•  เตรียมความพร้อมให้สามารถทำาวิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ Coursework
•  มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เปิดสอน ภาคเสาร์ - ภาคอาทิตย์

Ph.D.P.A.
DOCTOR OF 
PHILOSOPHY 
(PUBLIC ADMINISTRATION)

สร้างนักวิชาการ 
สร้างนักคิด 
สร้างนักเขียน
สร้างนักวิจัย 
ในระดับสูงของประเทศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท-เอก 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.facebook/spugraduateschool

www.spu.ac.th

โทร 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

gradspu gradspu


