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(สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration)
 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (General Administration Program)
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย...
- หมวดวิชาแกน
- หมวดวิชาเฉพาะสาขา
- หมวดวิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ์
ปัญหาพิเศษงานวิจัย
- หมวดวิชาเลือก

3 วิชา 9
4 วิชา 12
2 วิชา 6
1 วิชา 6
1 วิชา 3
รวมจานวน 36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนครั้งละวิชา (Block Course System) สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 3 ชั่วโมง
(รวม 48 ชั่วโมง) นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของวิชาเรียน โดยวิธีการสอนที่ผสมผสาน
ตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา เช่น การบรรยาย การทารายงาน การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
การใช้กรณีศึกษา การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง และการค้นคว้าวิจัยรายบุคคล
หลักสูตร 2 ปี
- บุคคลทั่วไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและไม่จากัดเกรดเฉลี่ย เรียนเพียง 2 ปี
บุคคลที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นอ. , นปส.
- บุคคลที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เสธ.ทบ. , เสธ.ทร. ,วทร. , นพส.
- บุคคลที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร นพก.
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 มีการสอบวัดผลในแต่ละรายวิชา และเมื่อศึกษารายวิชาครบแล้ว นิสิตต้องผ่านการสอบปากเปล่า
(Oral Examination) งานวิจัยบุคคล และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ระยะเวลาศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น 2 ปี

การจัดเวลาเรียน
 ภาคค่า

เรียน วันอังคาร วันพุธ และ วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

สถานที่เรียน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง หรือ สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
นายอาเภอ นักปกครองระดับสูง หลักสูตรเสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง
2. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาได้ตามกาหนดไว้ในหลักสูตร

วิธีการคัดเลือก
 พิจารณาใบสมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ ในการทางาน ลักษณะ
งานที่ทา และโอกาสในการนาความรู้ไปใช้ในอนาคต
 การสัมภาษณ์ พิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถในการวิเคระห์เหตุการณ์ และความพร้อม
ในการศึกษาของผู้สมัคร

ปริญญาที่ได้รับ
เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม.
(Master of Public Administration) (M.P.A.)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด (ใช้แบบฟอร์มวิทยาลัย)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
4. สาเนาผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด
5. สาเนาปริญญาบัตร 1 ชุด
6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
7. เงินค่าสมัครสอบ 500 บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
เรียน ภาคค่า วันอังคาร วันพุธ และ วันพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น
.แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นจานวนเงิน 160,000 บาท โดยแบ่งชาระ 4 งวด ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคต้น
40,000 บาท และค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 2,000 บาท
ภาคปลาย
40,000 บาท
ปีที่ 2 ภาคต้น
40,000 บาท
ภาคปลาย
40,000 บาท และค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 1,500 บาท (รับปริญญา)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะรวมสิ่งต่างๆดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าหน่วยกิต, ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา
4. ค่าบริการ Internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
5. ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
6. ค่าเครื่องดื่มระหว่างเรียน (ชา-กาแฟ)
7. เสื้อสูทพิธีการ 1 ตัว
8. ค่าสนับสนุนการศึกษาดูงานในประเทศ จานวน 1 ครั้ง (ไปเช้า – เย็นกลับ)
หมายเหตุ หลักสูตร 2 ปี บุคคลทั่วไป (รวมตั้งแต่ ข้อ 1 – 8 )
หลักสูตร นอ. , นปส. เสธ.ทบ. , เสธ.ทร. ,วทร. , นพส.
(รวมตั้งแต่ ข้อ 1 – 8 ชาระเพียง 2 ภาคเรียนเหมาจ่าย รวมเป็นจานวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท )
หลักสูตร นพก. (รวมตั้งแต่ ข้อ 1 – 8 ชาระเพียง 3 ภาคเรียนเหมาจ่าย เป็นจานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

กาหนดการรับสมัคร
ตามประกาศของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาชลบุรี
 ภาคปลาย
กรกฎาคม
เปิดเรียน
พฤศจิกายน
วิธีการสมัคร มีด้วยกัน 3 วิธี ท่านสามารถเลือกดังนี้
1. สมัครเรียนออนไลน์ ผ่าน www.gspa.buu.ac.th
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.gspa.buu.ac.th แล้วมาสมัครด้วยตนเอง
3. ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง
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สถานที่รับและยื่นใบสมัคร
รับใบสมัคร และสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ในเวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์ –อาทิตย์
เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0-3839-3260 โทรสาร 0-3839-3260 ต่อ 120 หรือ

www.gspa.buu.ac.th

“พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล”

