
คณะวิทยาการจัดการ 
1) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
หลักสูตร สมทบ                       
1. จ านวนนักศึกษาที่รับ  40  คน  (แผน ก 2 จ านวน 5 คน  แผน ข จ านวน 35 คน) 
2. แผนการศึกษาที่เปิดรับ   แผน ก 2 และ แผน ข  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 แผน ก 2 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา  และมีเกณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่  

1. มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 
2. เป็นผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน

หลักสูตร 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยมาก่อน 
4. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้

ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
แผน ข 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
องค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา  และมีเกณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่  

1. เป็นผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภททั่วไป 
 - คุณสมบัติอื ่น ๆ ที ่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะ

ประกาศให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 

2) ประเภทผู้บริหาร 
- เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน หรือ  
- เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือพนักงานราชการระดับช านาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการใน

ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ข้าราชการทหารและต ารวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยเอกหรือร้อยต ารวจ
เอกขึ้นไป หรือ 



- เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือ 
- เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
เทศบาล) หรือ 

- เป็นกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (กกต.) หรือ 
- เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร หรือ 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
- คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรจะประกาศ

ให้ทราบเพิ่มเติมเป็นปีๆ ไป 
และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา 

4.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน 1 ชุด  
4.2 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
4.3 ผู้สมัครแผน ก 2 ต้องจัดท าเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของ Concept Proposal 
จัดพิมพ์จ านวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และน ามาให้คณะกรรมการก่อนวันสอบสัมภาษณ์ จ านวน 

3 ชุด โดย Concept Proposal ประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้ 
       (1) ชื่อเรื่อง  
       (2) ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา  
       (3) วัตถุประสงค์การวิจัย  
       (4) ประโยชน์ของการวิจัย หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       (5) ขอบเขตการวิจัย (พอสังเขป)  
       (6) ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุเฉพาะหัวข้อที่สัมพันธ์)  
       (7) วิธีวิจัย (พอสังเขป)  
และหากมีประสบการณ์การท าวิจัย ให้น างานวิจัยนั้นมาให้กรรมการพิจารณาด้วย (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 



5. ก าหนดการสอบ 
   1. ผู้สมัครประเภททั่วไป 

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ห้อง ก 215/1  ชั้น 2 อาคารบริหาร  

คณะวิทยาการจัดการ หรือโปรแกรม 
Zoom meeting  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศสถานที่
สอบอีกครั้งทาง  www.grad.psu.ac.th 
และ 
https://www.facebook.com/mpa.psu.3/ 

 

  2. ผู้สมัครประเภทผู้บริหาร 
วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ห้อง ก 215/2  ชั้น 2 อาคารบริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ หรือโปรแกรม 
Zoom meeting  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศสถานที่
สอบอีกครั้งทาง www.grad.psu.ac.th 
และ 
https://www.facebook.com/mpa.psu.3/ 

 

6. ค าแนะน าหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิดสอน 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
   1. แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์)  
   2. แผน ข (ท าสารนิพนธ์) 
   การวิจัยจะเน้นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ  
 
7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ส านักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 โทร. 0 7428 7848-9    
 
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จ านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 

http://www.grad.psu.ac.th/
http://www.grad.psu.ac.th/


Faculty of Management Sciences 
1) Program  Master of Public Administration Program  
(Weekend Program)   
1. Number of students limited to 40 people (5 people for plan A2 and 35 people for Plan B)                    
2. Plan of study    Plan A2 and Plan B  
3. Qualification of applicants 
 3.1 For Plan A2 

Bachelor degree ( or equivalent to Bachelor degree)  in any field which accepted by 
OCSC or OHEC with GPA at least 2.50 and include experience in research. 

3.2 For Plan B 
- General Applicants 

 Bachelor degree ( or equivalent to Bachelor degree)  in any field which accepted by 
OCSC or OHEC . 
 3.2 Executive Applicants 
 Graduated with bachelor degree with work experience in executive level both public 
or private organization especially in public sectors applicants must be with the position shown 
below; 
 -  Civil servant level 5 or staff who work in specialist or academic position at least 4 
years’ experience or be commission soldiers or police with captain position or higher. or 
 - Member of the House of Representatives or Senator. or 
 -  Local Politician (who responsibilities in the position of President of Administrative 
Organization in Provincial District or Subdistrict include Mayor of Municipalities or be the 
Municipal or Provincial Council members.) or 
 - Provincial Election Commission or 
 - Responsibility in the position of administrative level in the State enterprise.   
 4. Required application documents 
 4.1 A copy of degree certificate is needed. 
 4.2 A copy of transcript is needed. 
 4. 3 A candidate for plan A must apply with a concept proposal ( 5 pages in paper A4 
size with 3 copies) including (1) thesis topic (2) research problem and background (3) research 
purpose ( 4)  contributions of research ( 5)  scope of your research ( 6)  Theoretical /  concept 
concerned (7) methodology.  
 

 



5. Test schedule 
 3.1 General Applicants 

Subject Date and Time  Venue 
Interview Sunday, 25 April, 2021 Room ก215/1, floor2 

Faculty of Management 
Sciences  

 
3.2 Executive Applicants 

 

Subject Date and Time  Venue 
Interview Sunday, 25 April, 2021 Room ก215/1, floor2 

Faculty of Management 
Sciences 

 
6. Program’s recommendation.   
 These programs design with Plan A2 and Plan B; which Plan A2 for the person who 
interested in studying coursework with the thesis, and Plan B for the person who interested 
in studying coursework with the minor thesis both programs must focus the topic on Public 
Administration. 
 
7. Contact Person 
 Office of Graduate school, Faculty of Management Sciences, floor 2, building 2,  
 Tel: 0 7428 7848-9 
 
8. Tuition Fee    

27,000 Baht /semester 
 
 
 
 


