
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาคสมทบ เปิดสอน 2 แผนการศึกษาดงัน้ี 
   1. แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์)     2. แผน ข (ท าสารนิพนธ์) 
   การวิจยัจะเนน้ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ  
1. จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ   40 คน 
2. แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก 2 จ านวน 5 คน  แผน ข จ านวน 35 คน 
3. การจดัการเรียนการสอน วนัเสาร์ - อาทิตย ์ 
4. รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
6. จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั - 15 15 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ -  3 15 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36  
7. คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก 2 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาท่ีได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรท่ีมีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภา
สถาบนัอนุมติัใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษา และมีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  

1. มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกวา่ 2.50 
2. เป็นผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษาเพื่อเขา้

ศึกษาในหลกัสูตร 
3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการท าวิจยัมาก่อน 

แผน ข 
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาท่ีได้รับการ

รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรท่ีมีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภา
สถาบนัอนุมติัใหเ้ขา้เป็นนกัศึกษา และมีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  

1. เป็นผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกจากกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกนักศึกษาเพื่อเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรในประเภทใดประเภทหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเภททั่วไป 
 - คุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควร

จะประกาศใหท้ราบเพิ่มเติมเป็นปี ๆ ไป 
- มีเกณฑค์ุณสมบติัเฉพาะ (เช่น เฉพาะนกับริหาร เฉพาะขา้ราชการ) 



2) ประเภทผู้บริหาร 
- เป็นผูบ้ริหารบริษทัเอกชน หรือ  
- เป็นขา้ราชการระดบั 5 หรือพนกังานราชการระดบัช านาญงานขึ้นไป หรือประเภท

วิชาการในระดบัปฏิบติัการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ขา้ราชการทหารและต ารวจท่ีมียศ ตั้งแต่
ร้อยเอกหรือร้อยต ารวจเอกขึ้นไป หรือ 

- เป็นผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือ 
- เป็นนักการเมืองทอ้งถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเทศบาล) ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือ 

- เป็นกรรมการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั (กกต.) หรือ 
- เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจระดบัผูบ้ริหาร หรือ 
- เป็นผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตร 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2563     

8. หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

    1 ส าเนาใบปริญญาบตัร จ านวน 1 ชุด  
    2 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
    3 ผูส้มัครแผน ก 2  ต้องจัดท าเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ในลักษณะของ Concept 
Proposal จดัพิมพจ์ านวน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 และส่งให้คณะกรรมการสอบ จ านวน 3 
ชุด ก่อนวนัสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วนั โดย Concept Proposal ประกอบด้วยหัวข้อ 
ต่อไปน้ี 
       (1) ช่ือเร่ือง  
       (2) ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา  
       (3) วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
       (4) ประโยชน์ของการวิจยั หรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
       (5) ขอบเขตการวิจยั (พอสังเขป)      
       (6) ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง (ระบุเฉพาะหวัขอ้ท่ีสัมพนัธ์)  
       (7) วิธีวิจยั (พอสังเขป)  
และหากมีประสบการณ์การท าวิจยั ใหน้ างานวิจยันั้นมาใหก้รรมการพิจารณาดว้ย (ถา้มี) 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ชื่อ-สกุล นางสายใจ อนุสาร เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 7848  Email : saijai.a@psu.ac.th 
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  E-mail : Jutamanee.t@psu.ac.th 
MPA https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-masters-degree/mpa/pa/ 

 
 
 
 

https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-masters-degree/mpa/pa/


ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 26 มีนาคม 2566 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 
หอ้ง ก 215 ชั้น 2 

อาคารบริหาร คณะวิทยาการจดัการ 
 

รอบตลอดปี  (เปิดรับสมัครเฉพาะเข้าศึกษาเทอม1/66) 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
สอบสัมภาษณ์ วนัอาทิตยท่ี์ 21 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
หอ้ง ก 215 ชั้น 2 

อาคารบริหาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


