คณะวิทยาการจัดการ
1) หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสู ตร สมทบ (เรี ยนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
1. จานวนนักศึกษาทีร่ ับ 40 คน (แผน ก 2 จานวน 5 คน แผน ข จานวน 35 คน)
2. แผนการศึกษาทีเ่ ปิ ดรับ แผน ก 2 และ แผน ข
3. จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชา
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
แผน ก 1
แผน ก 2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
15
15
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
3
15
วิทยานิพนธ์
36
18
สารนิพนธ์
6
36
36
36
รวม
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
แผน ก 2
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) หรื อองค์กรที่มี
มาตรฐานให้การรับรอง หรื อมีวทิ ยฐานะที่สภาสถาบันอนุมตั ิให้เข้าเป็ นนักศึกษา และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ได้แก่
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.50
2. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจากกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตร
3. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการทาวิจยั มาก่อน
4. คุ ณสมบัติอื่น ๆ ที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็ นสมควรจะประกาศให้
ทราบเพิ่มเติมเป็ นปี ๆ ไป
แผน ข
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) หรื อองค์กรที่มี
มาตรฐานให้การรับรอง หรื อมีวทิ ยฐานะที่สภาสถาบันอนุมตั ิให้เข้าเป็ นนักศึกษา และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ได้แก่

1. เป็ นผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อกจากกรรมการดาเนิ นการสอบคัดเลื อกนักศึ กษาเพื่อเข้าศึ กษาในหลักสู ตร
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ประเภททัว่ ไป
- คุ ณสมบัติอื่น ๆ ที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็ นสมควรจะประกาศให้
ทราบเพิ่มเติมเป็ นปี ๆ ไป
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริ หาร เฉพาะข้าราชการ)
2) ประเภทผู้บริหาร
- เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั เอกชน หรื อ
- เป็ นข้าราชการระดับ 5 หรื อพนักงานราชการระดับชานาญงานขึ้นไป หรื อประเภทวิชาการในระดับ
ปฏิ บตั ิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ข้าราชการทหารและตารวจที่มียศ ตั้งแต่ร้อยเอกหรื อร้ อยตารวจเอกขึ้ นไป
หรื อ
- เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อ
- เป็ นนัก การเมื อ งท้อ งถิ่ น (นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล สมาชิ กสภา
เทศบาล) กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
- เป็ นกรรมการเลือกตั้งประจาจังหวัด (กกต.) หรื อ
- เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผูบ้ ริ หาร หรื อ
- เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
- คุณสมบัติอื่น ๆ ที่บณั ฑิตวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็นสมควรจะประกาศให้ทราบ
เพิม่ เติมเป็ นปี ๆ ไป
และมี คุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ให้เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
5.1 สาเนาใบปริ ญญาบัตร จานวน 1 ชุด
5.2 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ชุด
5.3 ผูส้ มัครแผน ก 2 ต้องจัดทาเอกสารโครงร่ างวิทยานิพนธ์ในลักษณะของ Concept Proposal
จัดพิมพ์จานวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และนามาให้คณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ จานวน 3 ชุ ด โดย
Concept Proposal ประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้
(1) ชื่อเรื่ อง
(2) ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา

(3) วัตถุประสงค์การวิจยั
(4) ประโยชน์ของการวิจยั หรื อผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5) ขอบเขตการวิจยั (พอสังเขป)
(6) ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง (ระบุเฉพาะหัวข้อที่สัมพันธ์)
(7) วิธีวจิ ยั (พอสังเขป)
และหากมีประสบการณ์การทาวิจยั ให้นางานวิจยั นั้นมาให้กรรมการพิจารณาด้วย (ถ้ามี)
6. กาหนดการสอบ
1. ผู้สมัครประเภททัว่ ไป
วิชาทีส่ อบ
วันและเวลาสอบ
สถานทีส่ อบ
สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
ห้อง ก 215/1 ชั้น 2
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อาคารบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้สมัครประเภทผู้บริหาร
วิชาทีส่ อบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานทีส่ อบ
ห้อง ก 215/1 ชั้น 2
อาคารบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ

7. คาแนะนาหลักสู ตร
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ เปิ ดสอน 2 แผนการศึกษาดังนี้
1. แผน ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
2. แผน ข (ทาสารนิพนธ์)
การวิจยั จะเน้นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐ
8. ติดต่ อผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารเรี ยน 2 โทร. 0 7428 7848-9
9. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 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
36
36
36
Total
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
Interview

6.2 Executive Applicants
Subject
Interview

Date and Time
Sunday, 13 March, 2022
9.00 am - 4.00 pm

Venue
Room ก215/1, floor2
Faculty of Management
Sciences

Date and Time
Sunday, 13 March, 2022
9.00 – 12.00 am

Venue
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

