
คณะวทิยาการจดัการ 
1) หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลกัสูตร  สมทบ    (เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทิตย)์ 
1. จ านวนนักศึกษาทีรั่บ  40 คน  (แผน ก 2 จ านวน 5 คน  แผน ข จ านวน 35 คน)
2. แผนการศึกษาทีเ่ปิดรับ   แผน ก 2 และ แผน ข
3. จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร

หมวดวชิา จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั - 15 15 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ -  3 15 
วทิยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36 
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

แผน ก 2 
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรท่ีมี
มาตรฐานใหก้ารรับรอง หรือมีวทิยฐานะท่ีสภาสถาบนัอนุมติัให้เขา้เป็นนกัศึกษา และมีเกณฑคุ์ณสมบติัเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่  

1. มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.50
2. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการท าวจิยัมาก่อน
4. คุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้

ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
แผน ข 
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรท่ีมี
มาตรฐานใหก้ารรับรอง หรือมีวทิยฐานะท่ีสภาสถาบนัอนุมติัให้เขา้เป็นนกัศึกษา และมีเกณฑคุ์ณสมบติัเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่  



1. เป็นผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในหลกัสูตร                   
ในประเภทใดประเภทหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเภททัว่ไป 
 - คุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้

ทราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
- มีเกณฑคุ์ณสมบติัเฉพาะ (เช่น เฉพาะนกับริหาร เฉพาะขา้ราชการ) 
2) ประเภทผู้บริหาร 
- เป็นผูบ้ริหารบริษทัเอกชน หรือ  
- เป็นขา้ราชการระดบั 5 หรือพนกังานราชการระดบัช านาญงานข้ึนไป หรือประเภทวิชาการในระดบั

ปฏิบติัการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ขา้ราชการทหารและต ารวจท่ีมียศ ตั้งแต่ร้อยเอกหรือร้อยต ารวจเอกข้ึนไป 
หรือ 

- เป็นผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา  หรือ 
- เป็นนักการเมืองท้องถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
เทศบาล) ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือ 

- เป็นกรรมการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั (กกต.) หรือ 
- เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจระดบัผูบ้ริหาร หรือ 
- เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- คุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควรจะประกาศให้ทราบ

เพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
5. หลกัฐานประกอบการสมคัรเฉพาะสาขาวชิา  
    5.1 ส าเนาใบปริญญาบตัร จ านวน 1 ชุด  
    5.2 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ  านวน 1 ชุด 
    5.3 ผูส้มคัรแผน ก 2  ตอ้งจดัท าเอกสารโครงร่างวทิยานิพนธ์ในลกัษณะของ Concept Proposal 
จดัพิมพจ์ านวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และน ามาให้คณะกรรมการในวนัสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ชุด โดย 
Concept Proposal ประกอบดว้ยหวัขอ้ ต่อไปน้ี 
       (1) ช่ือเร่ือง  
       (2) ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา  



       (3) วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
       (4) ประโยชน์ของการวจิยั หรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
       (5) ขอบเขตการวจิยั (พอสังเขป)  
       (6) ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุเฉพาะหวัขอ้ท่ีสัมพนัธ์)  
       (7) วธีิวจิยั (พอสังเขป)  
และหากมีประสบการณ์การท าวจิยั ใหน้ างานวจิยันั้นมาใหก้รรมการพิจารณาดว้ย (ถา้มี) 
6. ก าหนดการสอบ   
1. ผู้สมัครประเภททัว่ไป 

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 13 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
หอ้ง ก 215/1 ชั้น 2 

อาคารบริหาร คณะวทิยาการจดัการ 
 

  2. ผู้สมัครประเภทผู้บริหาร 

วชิาทีส่อบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 13 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
หอ้ง ก 215/1 ชั้น 2 

อาคารบริหาร คณะวทิยาการจดัการ 
 

7. ค าแนะน าหลกัสูตร 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคสมทบ เปิดสอน 2 แผนการศึกษาดงัน้ี 
   1. แผน ก 2 (ท าวทิยานิพนธ์)  
   2. แผน ข (ท าสารนิพนธ์) 
   การวจิยัจะเนน้ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ    
8. ติดต่อผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
งานบณัฑิตศึกษาวทิยาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ ชั้น 2 อาคารเรียน 2 โทร. 0 7428 7848-9    
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ  านวน 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
 
 
 
 



Faculty of Management Sciences 
1) Program Master of Public Administration Program  (Part time)
Department  Public Administration 
1. Number of students limited to   40 person (5 person for plan A2 and 35 person for Plan B)
2. Plan of study   Plan A2 and Plan B
3. 

Course Structure A Number of Credits 

Plan A1 Plan A2 Plan B 
Credit - 15 15 
Audit (no more than…..) - 3 15 
Thesis 36 18 - 
Minor Thesis - - 6 

Total 36 36 36 
4. Qualification of applicants

4.1 For General Applicants 
Bachelor degree in any field which accepted by OCSC. 
4.2 Executive Applicants 
Graduated with bachelor degree with work experience at least 3 years in executive level both public 

and private organization. 
5. Required application documents

5.1 A copy of degree certificate is needed. 
5.2 A copy of transcript is needed. 
5.3 A candidate for plan A2 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. 



6. Test schedule
6.1 General Applicants 

Subject Date and Time Venue 
Interview Sunday, 13 March, 2022 

9.00 am - 4.00 pm 

Room ก215/1, floor2 

Faculty of Management 

Sciences  

6.2 Executive Applicants 

Subject Date and Time Venue 
Interview Sunday, 13 March, 2022 

9.00 – 12.00 am 

Room ก215/1, floor2 

Faculty of Management 

Sciences  

7. 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.  
8. Contact person

Office of Graduate school, Faculty of Management Sciences, floor 2, building 2, Tel: 0 7428 7848-9 
9. Tuition fee

27,000 Baht /semester 


