
 
หลกัสูตร     รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต     รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา     นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครฐั (ภาคพเิศษ)     คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 
ภาควชิา       สงัคมศาสตร             
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   60   คน 
 
 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 

ผูมสีทิธิส์มคัรในแผน ก แบบ ก(2) 

1. รับสมคัรผูท่ีสําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมจํากัดสาขาวิชา  จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

3. มีประสบการณในการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางนอย 3 ป  (นับถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา) 

4.   ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

        Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52  

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตอง

เขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

  

 

ผูมสีทิธิส์มคัรในแผน ข  

1. รับสมคัรผูท่ีสําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีไมจํากัดสาขาวิชา  จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

3. มีประสบการณในการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของอยางนอย 3 ป  (นับถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา) 

4.   ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

        Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52  

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตอง

เขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
 

2 5 1 4 M S 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูเก่ียวกับการ- 

    บริหารงานภาครัฐ 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

    13.30 – 16.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูเก่ียวกับการ- 

    บริหารงานภาครัฐ 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

    13.30 – 16.30 น. 

 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวิชาบังคบั                                   21   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                   3   

วิทยานิพนธ                      12   

 แผน ข   

หมวดวิชาบังคบั                      21   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                     9   

สารนิพนธ                       6 

 
 
 
 



                                                                                                                                                             หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
SHPP 510 ระเบยีบวิธวีิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร                 3(3-0-6)  
  
SHPP 511 ขอบขายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร                3(3-0-6)  
 
SHPP 512 การจัดการทุนมนุษย                   3(3-0-6)  
 
SHPP 513 สัมมนาประเดน็ปญหาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม กฎหมาย และการเมืองการปกครองไทย            3(1-4-4)  
  
SHPP 514 การจัดการการคลงั                   3(3-0-6)  
 
SHPP 515 นโยบายสาธารณะ                   3(3-0-6)  
  
SHPP 516 สัมมนาทฤษฎีองคการและการจัดการ                 3(3-0-6)  
 
หมวดวชิาเลอืก   
  
SHPP 517 นโยบายสาธารณสุขและการแพทย                  3(3-0-6)  
  
SHPP 518 นโยบายและความเปนผูนําทางการศกึษา                                                     3(3-0-6)  
  
SHPP 519 นโยบายและการพฒันาแรงงานสัมพันธ                 3(3-0-6)  
  
SHPP 520 นโยบายและยุทธศาสตรในความมัน่คงแหงรฐั                 3(3-0-6)  
  
SHPP 521 ยุทธศาสตรในการบริหารองคกรสวนทองถ่ินและการพัฒนาชนบท              3(3-0-6)  
  
SHPP 522 หลกัการและยทุธศาสตรในการพัฒนาเมือง                     3(3-0-6)  
  
SHPP 523 กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของกับการปฏบิัตงิานในภาครัฐ               3(3-0-6)  
  
SHPP 524 ศาลปกครองและวธิพีิจารณาคดปีกครอง                 3(3-0-6)  
  
SHPP 525 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม                3(3-0-6)  
  
SHPP 526 การบริหารบริการสาธารณะและประชาสังคม                3(3-0-6)  
  
SHPP 527 จรยิธรรมและรัฐประศาสนศาสตร                     3(3-0-6)  
  
SHPP 528 การบริหารเปรียบเทียบและบริหารการพัฒนา                             3(3-0-6)  
  
SHPP 529 การจัดการงานภาครัฐ                   3(3-0-6)  
  
SHPP 530 การจัดการการเปล่ียนแปลง                  3(3-0-6) 
  
SHPP 531 การวิเคราะหและออกแบบองคการ                   3(3-0-6)  
  
SHPP 532 การจัดการนวตักรรมสําหรบัภาครฐั                  3(3-0-6)  
  
SHPP 533 การจัดการเชงิกลยทุธ                    3(3-0-6)  
 
SHPP 534 การพัฒนาทนุมนุษย                    3(3-0-6)  
  
SHPP 535 พฤติกรรมมนุษยในองคกร                  3(3-0-6)  
 
SHPP 536 การเจรจาตอรองและการไกลเกลีย่                  3(3-0-6)  
 
SHPP 537 การพัฒนาองคการ                    3(3-0-6)  
 
SHPP 538 สถิติศาสตรประยุกต                    3(3-0-6)  
 
 
 



 
วทิยานพินธ   
  
SHPP 698 วิทยานพินธ                  12(0-48-0)  
  
สารนพินธ   
  
SHPP 697 สารนิพนธ                 6(0-24-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน   

1. การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ  
2. การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. การบริหารงานตาํรวจ 
4. นโยบายสาธารณะ 
5. การบริหาร จัดการ และนโยบายการปฏิรปูการศกึษา 
 
 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
      เนนการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ การวิจยั และแนวคิดเชิงลึกครอบคลุมศาสตรทางดานนโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครฐั ซึ่งจะทําใหบณัฑติพรอมรับและกาวนําการเปลีย่นแปลงขององคการและสังคม มีทักษะในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวติ และสามารถนําเอาหลักการทางวิชาการไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการอยางมปีระสิทธิภาพโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ภายใตหลักธรรมาภบิาลอยางเปนรปูธรรม 
 
 

การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (กรณไีดคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 2.50)  จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   
เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
 
 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
1. นักวิจยัท่ีมีทักษะและศักยภาพดานการพฒันาหนวยงานภาครฐั 
2. ผูบริหารและผูนาํในหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
3. นักวิชาการ / เจาหนาท่ีในหนวยงานราชการตางๆ  เชน กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

สถานศึกษาระดบัมหาวิทยาลัยตางๆ  
4. บุคลากรทางดานการศึกษาดานนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

  
 



 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. รศ.ดร.สมบรูณ  ศริิสรรหริญั     (E-mail : somboon.sir@mahidol.ac.th) 
หองภาควชิาสังคมศาสตร  อาคารสังคมศาสตรฯ   ชั้น 1  ภาควิชาสังคมศาสตร 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล   ศาลายา   
โทรศัพท  0 2441 9330       โทรสาร 0 2441 9324 
 
 

2    ผศ.ดร.กมลพร  สอนศร ี             (E-mail : gamolporn.son@mahidol.ac.th) 
      หองภาควิชาสังคมศาสตร  อาคารสังคมศาสตรฯ   ชั้น 1  ภาควิชาสังคมศาสตร 

             คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  ม.มหิดล   ศาลายา   
โทรศัพท  0 2441 9330       โทรสาร 0 2441 9324 
 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 
              นางน้าํออย  คาํชืน่     (E-mail : namooy.khu@mahidol.ac.th) 
              หองภาควิชาสังคมศาสตร  อาคารสังคมศาสตรฯ   ชั้น 1  ภาควิชาสังคมศาสตร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล   ศาลายา 
โทรศัพท  0 2441 9330       โทรสาร 0 2441 9324 
 
 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


