มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ประวัติ
ดวยความมุงมั่นและมีเจตจํานงอันแนวแนของอาจารยประณีต ดิษยะศริน เจาของและ
ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในเครื อ หาดใหญ อํ า นวยวิ ท ย ซึ่ ง มี ป ระสบการณ ด า นการศึ ก ษามากว า 40 ป
ในอันที่จะใหมีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหถึงระดับปริญญาตรีซ่ึง
ป จ จุ บั น ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จึ ง ได ดํ า เนิ น การขอจั ด ตั้ ง สถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนตอทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแตตนป พ.ศ. 2539 โดยไดเชิญบุคคลสําคัญและนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิมารวมเปนกรรมการสภา จนกระทั่งรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ไดอนุญาตให
จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย เมื อ งหาดใหญ ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2540 ซึ่ ง ถื อ ว า เป น จุ ด กํ า เนิ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงแรกในจังหวัดสงขลา และตอมาไดเปลี่ยนประเภทเปนมหาวิทยาลัย
หาดใหญ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย

ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ เปนลักษณะรูปอารมโดยมีชื่อมหาวิทยาลัยอยู
ดา นล าง และมีกระถางคบเพลิ งอยูดานบน ภายในรูปอาร มมีสัญลั ก ษณ ตน มะหาด หนังสือและ
ธรรมจักร
ความหมายของเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ มีความหมายดังนี้
1. ธรรมจักร เปนสัญลักษณของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญตระหนักถึงธรรมะ
อันพึงมีของนักศึกษาเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่สมบูรณในสังคม
2. คบเพลิง เปรียบเสมือน แสงสวางแหงปญญาและความสําเร็จ ทางวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะ
จุดประกายทางความคิดใหเกิดแสงสวางแหงปญญา
3. หนังสือ
เปนสัญลักษณของขุมทรัพยทางปญญาเปนแหลงความรู กอใหเกิดพลังทางปญญา
และพลังทางความคิด
4. ตนมะหาด เปนสัญลักษณของตํานานชื่อ อําเภอหาดใหญ จากคําบอกเลาของบรรพบุรุษ
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ความหมายของ “หาดใหญ” มาจากคําวา มะหาด+ ใหญ หมายถึง ตนไมชนิดหนึ่ง
เปนตนสูงใหญ ชื่อมะหาดซึ่งเปนสัญลักษณและเครื่องหมายของหมูบาน และในที่สุดชื่อนั้น
ก็ใชมาจนถึงทุกวันนี้ในชื่อ อําเภอหาดใหญ และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยหาดใหญคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตนมะหาด จึงเปนสัญลักษณแหงการรักษาสิ่งแวดลอม
ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีเจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนา
เยาวชนของชาติในการศึกษาระดับสูง ควบคูไปกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การรักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนการใหเยาวชน ไดระลึกถึงการนําความรู ความสามารถ และ
คุณธรรมไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตนเองและสวนรวม
ปรัชญา ประจํามหาวิทยาลัย : รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ
ความหมาย : นอกเหนือจากความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษา ในระดับสูงแกเยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญหวังเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติใหมี
การพัฒนาความคิด ความรู ความสามารถ การไตรตรองในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมี
ประโยชนแกตัวเยาวชนและสวนรวมมากที่สุดโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตองและในที่สุด
เยาวชนก็จะรูจักกับความสําเร็จเมื่อรูคิดและรูธรรม
สีประจํามหาวิทยาลัย : สีขาวแดง
ความหมาย สีน้ําเงิน หมายถึง ความกลาหาญ แข็งแกรง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม
สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ
ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญมีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ ถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเสียสละ กลาหาญ ที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง เพื่อประโยชนของสวนรวม ตามปรัชญาที่วา
"รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ"
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีปณิธานและความมุงมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนทุกอยาง
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนัก ศึก ษาแต ละคนใหเ จริ ญเติ บ โตสู ง ที่สุ ด แห ง สมรรถภาพใหเ ปน บุ คคล
ที่ เพี ยบพร อมสมบู รณ ทั้ งในด านวิ นั ย คุ ณธรรม และสติ ป ญญาความรอบรู โดยมี จุ ดมุ งหมายหลั ก
คือ ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เนนเปนพิเศษใหนักศึกษาเจริญกาวหนาเปนมือ
อาชีพในสาขาวิชาที่เรียน มีจิตสํานึกที่ดีงามสมบูรณในคุณธรรมและจริยธรรมตอสังคมเพื่อนมนุษย แต
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ละหลักสูตรการศึกษาจะมีสวนประกอบรายวิชากระบวนการเรียนที่จะปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนให
เกิดการพัฒนาในทางที่ดีโดยเฉพาะในดานความเปนคนดี และในดานทักษะความรูความสามารถ
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของแตละหลักสูตรที่จัดสอน อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะธรรมชาติ แต
จะกลมกลืนและรวมกันสรางสรรคสังคมที่ดีงามโดยใหแตละคนมีคุณคาสมบูรณของตัวเองในสวนรวม ดังนี้
1. เพื่อใหบณ
ั ฑิตมีความรูทางทฤษฎีมีความสามารถทางปฏิบัติ และเปนบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคม
2. ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหทันตอการเปลีย่ นแปลงของโลก
และสังคม
3. ใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสว นตน
4. เพื่อใหบณ
ั ฑิตมีความรู ความสามารถและมีคุณภาพของสังคม เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการคาและเศรษฐกิจทัว่ ไปของภาคใต
5. ใหบริการวิชาการแกประชาชนทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู
ความสามารถและเพื่อชวยพัฒนาทองถิ่นสืบไป
6. เพื่อพัฒนาและวิจัยทางวิชาการ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
การจัดการการบริหาร และเศรษฐกิจทั่วไปของภาคใตเพื่อใหเกิดการพัฒนา ในทางที่ถกู หลักวิชาการ
7. เพื่อการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของภาคใตและของชาติ เพื่อถายทอดแกประชาชน
ทั่วไปและเยาวชนของชาติ
The Thinker: Muscle and mind
Auguste Rodin
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ไดจัดทํารูปปนขึ้นหนาอาคารเรียนดวยเหตุผล
2 ประการ ประการแรกที่ไดจัดทําขึ้นเพราะรูปปน The Thinker มีแนวความคิด
(Concept) ตรงกับปรัชญาของทางมหาวิทยาลัย รูคิด รูธรรม รูสําเร็จ โดยเฉพาะ
คําวา “รูคิด” เหตุผลอีกประการคือ เปนรูปปนที่ถือวาเปนผลงานประติมากรรม
ที่ดีที่สุด ในโลก และถือเปนผลงานที่เดนที่สุด (Masterpiece) ของศิลปนที่ชื่อ
Auguste Rodin (โรแดงร) ชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อป ค.ศ.1840 เชนเดียวกับที่
Van Gogh (แวน โกะ) มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของการเขียนภาพ (Painting) แต
Rodin มีชื่อมากที่สุดในงานประติมากรรม งานของ Rodin มาจากอิทธิพลศิลปะ
ในยุคของ Renaissance และจาก Michelangelo ผานออกมาเปนงานที่ผสมผสาน
และตกผลึกจากความคิด
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ความหมายของ The Thinker
Rodin ปนรูปขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณและเพื่อถายทอดความรูสึกความคิดของคนรูปปนที่เปน
คนนั่งอยางมีสติ มีสมาธิ และเชื่อวามนุษยพัฒนาขึ้นอยูเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยแรงบันดาลใจจาก
สิ่งลึกลับทําใหเกิดเปนผลงานขึ้นมา
โดยลักษณะของรูปปนนั้นแลว Rodin ยังใหความสําคัญและชอบที่จะปนคนที่แสดงออก
ทางสรีระความสวยงาม กลามเนื้อที่ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงคนที่ไมไดใชความคิดอยางเดียวแตแสดง
ใหเห็นคนที่ทุมเททํางานอยางหนักทําใหกลามเนื้อทุกสวนที่ชัดเจนโดยเฉพาะมือของรูปปนที่ใหญ
กวาคนปกติทั่วไป ที่แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณอีกอยางหนึ่งที่ถายทอดมาไดเปนอยางดี
Rodin ไดกลาวไววา “The most remote antiquity is my habitat. I want to link the past to
the present; to return to memory, judge it, and contrive to complete it. Symbols are the guidelines of
humanity. They are no lies.”
การบริหาร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีคณะกรรมการสภาเปนผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการควบคุม
การดําเนินการและใหผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาฝาย

โครงสรางการแบงสวนงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ
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กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ดร. ธารพรรษ สัตยารักษ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance), San Francisco State University
Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนันต ทิพยรัตน
วท.บ. (สุขศึกษา) ม.มหิดล
ค.ม. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ คณบดีคณะรัฐศาสตร
และรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร
ดร.นิวัตน สวัสดิ์แกว
B.A. (Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
M.A. (Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
ร.ม. (รัฐศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ดร. ปกรณ ลิม้ โยธิน
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ที่ปรึกษาอธิการบดีฝายวิจัย
รองศาตราจารย ดร.กาน จันทรพรหมมา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Organic Chemistry) The University of Sheffield
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณบดีคณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร
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ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) ม.สงขลานครินทร
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ม.สงขลานครินทร
Ph.D. ( Psychology ) University Utara Malaysia, Malaysia.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน จุสปาโล
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), ม.สงขลานครินทร
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ), ม. รามคําแหง
D.B.A. (บริหารธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยนุช รุธิรโก
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป ) ม.สงขลานครินทร
วทม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) ม.สงขลานครินทร
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) ม.สงขลานครินทร (Ph.D. Candidate)
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รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ
B.B.A. (Human Resource Management), University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing), Oklahoma City University
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดษิ ยะศริน
ดร.กนกวรรณ วัตกินส
B.A. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ม.สงขลานครินทร
M.A. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Ph.D. ( Information Technology) Murdoch University,Australia
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อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รศ.ดร. สุจิตรา จรจิตร
กศ.บ. (ภาษาไทย), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ม. (ภาษาไทย), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ
B.B.A. (Human Resource Management),
University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing),Oklahoma City University
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. ภัคชนิตร สัตยารักษ
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต), ม.ธรรมศาสตร
M.S. (Management),
Southern Nazarene Univ., U.S.A.
Ph.D. (Educational Administration),
Illinois State Univ., U.S.A.

ผศ.ดร. วิชัย รัตนากีรณวร
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Educational Administration),
Univ. of Southern California, U.S.A.
Ed.D. (Educational Administration),
Univ. of Northern Colorado, U.S.A.

รศ.ดร. รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
B.S.E. History
The Philippine Women’s University
M.A. Soc.Sc.Ed.
Univ. of South Florida
Ed.D. (Higher Education)
Oklahoma State University, U.S.A.
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อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.ดร. วิชัย รัตนากีรณวร
กศ.บ.
(คณิตศาสตร), วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
ป.ชั้นสูง (คณิตศาสตร),วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
M.S.
(Educational Administration),
Univ. of Southern California, U.S.A.
Ed.D.
(Educational Administration),
Univ. of Northern Colorado, U.S.A.

รศ.ดร. สุจิตรา จรจิตร
กศ.บ. (ภาษาไทย),
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม. (ภาษาไทย),
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ.ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ
B.B.A. (Human Resource Management),
University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing),
Oklahoma City University
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. ภัคชนิตร สัตยารักษ
ร.บ.
(รัฐศาสตรบัณฑิต), ม.ธรรมศาสตร
M.S.
(Management),
Southern Nazarene Univ., U.S.A.
Ph.D. (Educational Administration),
Illinois State Univ., U.S.A.

รศ.ดร. รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
B.S.E. History The Philippine
Women’s University
M.A.
Soc.Sc.Ed. Univ. of South Florida
Ed.D. (Higher Education) Oklahoma State
University, U.S.A.
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อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ชัยรัตน จุสปาโล
บธ.บ.
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.ด.
(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ดร.ชุติมา
พย.บ.
บธ.ม.
Ph.D.

ผศ.ดร.วิวัฒน จันทรกิ่งทอง
บธ.บ.
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.ม.
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกริก
ปร.ด.
(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดร.สิริลักษณ ทองพูน
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ.
(การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
D.B.A. (Management)
Universiti Sains Malaysia, Malaysia

ผศ.ดร.กอแกว จันทรกิ่งทอง
รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม.
(การจัดการสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปร.ด.
(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หวังเบ็ญหมัด
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ม.สงขลานครินทร
(Strategic of Marketing)
University Sains Malaysia
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อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ชุติมา
พย.บ.
บธ.ม.
Ph.D.

หวังเบ็ญหมัด
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ม.สงขลานครินทร
(Strategic of Marketing)
University Sains Malaysia

ดร.สิริลักษณ ทองพูน
ศศ.บ.
(สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ.
(การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
D.B.A. (Management)
Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ดร.ยรรยง คชรัตน
วศ.บ.
(อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปร.ด.
(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผศ. ดร.วิวัฒน จันทรกิ่งทอง
บธ.บ.
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.ม.
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกริก
ปร.ด.
(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ. ดร.กอแกว จันทรกิ่งทอง
รป.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร),
ม.สงขลานครินทร
วท.ม.
(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ม.สงขลานครินทร
Ph.D.
(การจัดการ)
ม.สงขลานครินทร
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อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ดร.นิวัตน
B.A.
M.A.
รป.ม.
รป.ด.

สวัสดิ์แกว
ศ.เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย ชางเรียน
(Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India ร.บ.
(รัฐศาสตร) (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
M.P.A. (Public Administration)
ม.ธรรมศาสตร
Syracuse University
(รัฐประศาสนศาสตร) ม.ราชภัฏสวนดุสิต
Ph.D. (Public Administration)
Syracuse University

ดร.ศรัญลักษณ เทพวารินทร
บธ.บ.
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
ม.รามคําแหง
รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
M.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ม.ลินคอรน สหรัฐอเมริกา
ปร.ด.
(บริหารธุรกิจ) สถาบันการศึกษา
นานาชาติ ม.รามคําแหง

รศ.ดร.อาคม ใจแกว
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร) ม.สงขลานครินทร
สค.ม. (สังคมสงเคราะห)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ดร.ณรงคฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล
ศศ.บ.
รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) ม.รามคําแหง
ศศ.ม.
นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม ม.ทักษิณ
รป.ด.
รัฐประศาสนศาสตร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ดร.นิวัตน
B.A.
M.A.
รป.ม.
รป.ด.

สวัสดิ์แกว
(Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
(Pol. Sc.) (HONS) Univ. of Poona, India
ม.ธรรมศาสตร
(รัฐประศาสนศาสตร) ม.ราชภัฏสวนดุสิต

รศ. พสุ สัตถาภรณ
ศส.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ),
ม.เกษตรศาสตร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), ม.ธรรมศาสตร

ผศ.สุเทพ ทิพยธารา
กศ.บ. (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะการวัดผล
การศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร
อ.รวี มโนมัยสันติภาพ
น.บ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร-ปกครอง) ม.รามคําแหง
รป.ม. ม.สงขลานครินทร

ดร.ศรัญลักษณ เทพวารินทร
บธ.บ.
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
ม.รามคําแหง
รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
M.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ม.ลินคอรน สหรัฐอเมริกา
ปร.ด.
(บริหารธุรกิจ) สถาบันการศึกษานานาชาติ ม.รามคําแหง
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หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อยอ (ไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : Ed.D. (Educational Administration)
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
การศึกษา ที่มีค วามสามารถในงานวิช าการและงานวิจัย ที่ส รา งองคค วามรูใ หมดา นการบริห าร
การศึกษา มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธดี มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะทางป ญ ญา การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 เพื่อสรางโอกาสและพัฒนาองคความรูแกผูบริหารองคการทางการศึกษาอันเปน
การตอบสนองตอความตองการกําลังคนในระดับสูงทางดานการบริหารการศึกษา
4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(1) 48 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2) 60 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก(1) 48 หนวยกิต แผน ก
แบบ ก(2) 60 หนวยกิต (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 48 หนวยกิต)
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รายการ
หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษและรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูกําหนด)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
แบบ 1

แบบ 2

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก(1) แผน ก แบบ ก(2)
-

48
48

18
6
36
60

เปนการศึกษาที่ไมตองศึกษารายวิชา ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิ ต โดยเน น การวิ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ความรู ใ หม มหาวิ ท ยาลั ย อาจกํ า หนดให เ รี ย น
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับหนวยกิต
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เปนการศึกษาที่ตองศึกษารายวิชา และตองทําดุษฎีนิพนธ จํานวนหนวยกิต ตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 60 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต ดุษฎีนิพนธ 36
หนวยกิต ผูเขาศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานไมนอยกวา 2 รายวิชา โดยไม
คิดหนวยกิต
รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา

905- 402
906-402

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

พื้นฐานทางการศึกษาไทย
Foundations of Thai Education
พื้นฐานการบริหารการศึกษา
Foundations of Educational Administration

3(3-0-6)
3(2– 2–5)
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เงื่อนไขของหลักสูตร
1.1.1 ผูเขาศึกษาซึ่งสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ที่ไมใชทางการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาไทย และรายวิชาพื้นฐาน
การบริหารการศึกษา ตามที่หลักสูตรนี้กําหนด โดยไมนับหนวยกิต
1.1.2 ผูเขาศึกษาซึ่งสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางการศึกษา แตไมใชทางการบริหารการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานการบริหารการศึกษา
ตามที่หลักสูตรนี้กําหนด โดยไมนับหนวยกิต
1.2 กรณีที่นักศึกษาไมมีพื้นความรู/ประสบการณ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย การใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
และมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ที่จะพิจารณาใหนักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิตเปนรายบุคคลได
1.3 กรณีนกั ศึกษาที่เลือกเรียนแบบ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาให
นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิตเปนรายบุคคลได ในรายวิชาสถิตแิ ละการวิเคราะห
ขอมูลขั้นสูง วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา วิธวี ทิ ยาการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา

906-601
906-602

906-603
906-604

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

สถิติและการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Statistics and Data Analysis
วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินขั้นสูง
3(2-2-5)
ทางการบริหารการศึกษา
Advanced Research and Evaluation Methodology in Educational Administration
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Quantitative and Qualitative Research Methodology
สัมมนาทฤษฎีและแนวโนมทางการบริหาร
3(1-4-4)
การศึกษา
Seminar on Theories and Trends in Educational Administration
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906-605

906-606

สัมมนา นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ
3(1-4-4)
เพื่อการบริหารจัดการ
Seminar on Management Information Systems and Innovation
สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมของผูนํา
3(1-4-4)
ทางการศึกษา
Seminar on Professional Ethics for Educational Leadership

หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 2 รายวิชา
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
906-607

906-608
906-609

906-610

906-611

906-612
906-613

สัมมนาภูมิปญญาและสารสนเทศทองถิ่น
3(1-4-4)
เพื่อการพัฒนา
Seminar on Local Wisdoms and Local Information for Development
สัมมนาการจัดการความขัดแยงและการตอรอง 3(1-4-4)
Seminar on Conflict Management and Negotiation
3(2-2-5)
การวิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีสวนรวมในการ
บริหารการศึกษา
Participatory Action Research in Educational Administration
ภาวะผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
Leadership and Change Management in Education
สัมมนาปญหาและแนวโนมของการบริหาร
3(1-4-4)
และการนิเทศการศึกษา
Seminar on Problems and Trends of Educational Administration and Supervision
เรื่องเฉพาะทางในการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Selected Topics in Educational Administration
สัมมนาดุษฎีนพิ นธทางการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar on Dissertations in Education
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หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
906-701
ดุษฎีนิพนธ (แผน ก แบบ ก(1))
906-702
ดุษฎีนิพนธ (แผน ก แบบ ก(2))

48(0-144-48)
36(0-108-36)

แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแบบ 1
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
906-701

รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 1
รวม

หนวยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 1

หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination

หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
906-701

รายวิชา
วิทยานิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
12
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 2

หนวยกิต

รวม

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
906-701

รายวิชา
วิทยานิพนธ 3
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 3

หนวยกิต
12

รวม

12

รายวิชา

หนวยกิต
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
906-701

วิทยานิพนธ 4
สอบปองกันวิทยานิพนธ
รวม

12

หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษายังไมมีพื้นฐานความรู / ไมพรอมที่จะทําดุษฎีนิพนธ ทางหลักสูตรสามารถ
แนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพือ่ ปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาที่จําเปนได
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2. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแบบ 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
906-602 วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมินขั้นสูงทางการบริหาร
การศึกษา
906-604 สัมมนาทฤษฎีและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา
………... วิชาเอกเลือก..........................................................
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906-601 สถิติและการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง
906-603 วิธีวทิ ยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
906-605 สัมมนานวัตกรรมและระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination

หนวยกิต
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 1
906-606 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมของผูนําทางการศึกษา
………... วิชาเอกเลือก..........................................................
รวม

หนวยกิต
6
3
3
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 2
สัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธ 1

หนวยกิต
6

รวม

6

รายวิชา

หนวยกิต
6
6

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 3

รวม

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 4
สัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
6
6
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 5
สัมมนาความกาวหนาวิทยานิพนธ 3
รวม

หนวยกิต
6
6

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
รายวิชา
906-702 วิทยานิพนธ 6
สอบปองกันวิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6
6

หมายเหตุ : คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตรจัดสอบในแตละประเภท ดังนี้
1. สอบวัดคุณสมบัติ Qualifying Examination เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
2. จัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสําเร็จการศึกษา
3. สอบปองกันวิทยานิพนธ / ตีพิมพเผยแพร / นําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ /
นานาชาติ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อยอ (ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.Ed. (Educational Administration)
3. วัตถุประสงค
3.1 วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาใหสามารถกํากับดูแลและจัดการ
เกี่ยวกับงานดานการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อใหบุคคล กลุมบุคคล และสังคม
พัฒนาไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกระแสเปลี่ยนแปลงของโลก
3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
3.2.1 มีความรูความเขาใจและทักษะทั้งวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
การศึกษาในระดับสูง ผูรับรองวิชาชีพชั้นสูงไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่
3.2.2 สามารถรวมคิดรวมพัฒนาและรวมรับผิดชอบโดยใชสังคมเปนฐาน (SocialBased Management) และเนนผลงาน (Performance-Based Management)
3.2.3 สามารถบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษาใหดําเนินการไดโดยอิสระ
มีระบบบริหารจัดการเปนของตนเองและคลองแคลว ตลอดจนมีเสรีภาพทางวิชาการอยางเหมาะสม
กับพื้นที่ (Area-Based Management)
3.2.4 สามารถดํ า เนิ น งานในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ งานการศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.2.5 สามารถวิจัยและใชงานการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและการประยุกตใ ช
ความรูดานการบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและสมดุลระหวางภูมิปญญาไทยและความ
เปนสากล
3.2.6 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความมุงมั่นแนวแนในการพัฒนาโดยสอดคลองกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2)
42 หนวยกิต
แผน ข
42 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) 42 หนวยกิต แผน ข
42
หนวยกิต (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 36 หนวยกิต) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ.2556
โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และ
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
รายการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
หมวดวิชาเอกบังคับ
หมวดวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
1) การวิจัยทางการบริหาร
2) สถิติเพื่อการวิจัย
3) วิทยานิพนธ
4) สารนิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
แผน ข
3-9
3-9
18
6

18
12

3
3
12
42

3
3
6
42

หมายเหตุ : ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โครงสรางหลักสูตรปริญญาโท
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
* ใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต แตตองสอบใหผานหรือไดสัญลักษณ S (Satisfactory)
โดยใหผูเรียน เรียน 3 หรือ 6 หรือ 9 หนวยกิต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาซึ่งจะพิจารณาจากผลการสอบและหลักฐานการศึกษาของแตละคนตามความเหมาะสม
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รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส

905-401
905-402
905-403

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Study
พื้นฐานทางการศึกษาไทย
Foundations of Thai Education
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารการศึกษา
Computer Applications and Information
Technology for Educational Administrators

หมวดวิชาเอกบังคับ
รหัส

905-502
905-504
905-508
905-601
905-618
905-619

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
3 (2–2–5)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Principles and Theories of Educational Administration
การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
3 (2-2-5)
Strategic Planning and Management
มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Standard and Quality Assurance in Education
ภาวะผูนําทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Leadership
การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
3 (2-2-5)
Administration of Learning Resources and Environment
การฝกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
(0-90-90)
Practicum in Educational Administration
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หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก (2) เลือก 6 หนวยกิต
แผน ข เลือก 12 หนวยกิต
รหัส

905-505
905-506
905-507
905-602
905-603
905-604
905-605
905-606
905-607
905-608
905-609
905-611

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)

การบริหารงานวิชาการ
3 (2-2-5)
Administration of Academic Affairs
การพัฒนาองคการ
3 (2-2-5)
Organizational Development
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Resources Management
บทบาทและความสัมพันธของโรงเรียนตอชุมชน 3 (2-2-5)
Roles and Relationship of School towards Communities
การบริหารการศึกษาเอกชน
3 (2-2-5)
Administration of Private Education
การบริหารงานพัฒนานักเรียน
3 (2-2-5)
Administration of Student Development Affairs
กฎหมายการศึกษา
3 (2-2-5)
Legal Aspects of Education
การนิเทศการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Supervision
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Personnel Administration and Development
การบริหารและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Evaluation
การใชงานวิจยั เพื่อการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Applications of Research Findings for Educational Administration
สัมมนางานวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
3(1-4-4)
Seminar in Educational Administration Research
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905-612
905-615
905-616
905-617

สัมมนาการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
สัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
Seminar in Virtue and Ethics for Administration
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Qualitative Research in Education
หัวขอพิเศษในการบริหารการศึกษา
Special Topics in Educational Administration

หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
รหัส

905-503
905-501
905-613
905-614

การวิจัยทางการบริหาร
Research in Administration
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
สารนิพนธ
Master's Project
วิทยานิพนธ
Thesis

3 (1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 (0-12-6)
12 (0-24-12)
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แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจําปสาํ หรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
905-401
905-402
905-502
905-503

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไมนับหนวยกิต)
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
การวิจยั ทางการบริหาร
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
12

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-501
905-508
905-601
905-618

สถิติเพื่อการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ภาวะผูนําทางการศึกษา
การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
905-403
905-504

ชื่อรายวิชา
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (6)
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
905-614
___
905-619

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ *
วิชาเอกเลือก
การฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษา
รวม

หนวยกิต
6
3
3
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-614
___

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ **
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
6
3
9

หมายเหตุ
* รายวิ ช า 905-614 วิ ท ยานิ พ นธ จํ า นวน 12 หน ว ยกิ ต กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นใน
ครั้งแรก 6 หนวยกิต โดยถือเกณฑวาเมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธและปรับปรุง
แกไขโครงรางวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลว นักศึกษาจึงจะ
ไดสัญลักษณ S แตหากดําเนินการยังไมเสร็จจะไดรับสัญลักษณ X
** รายวิชา 905-614 วิทยานิพนธ ครั้งที่ 2 จํานวน 6 หนวยกิต ถือเกณฑวานักศึกษาตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตางๆ ตามโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติ (จากการลงทะเบียนครั้งที่ 1) จนกระทั่ง
ผานการสอบปากเปลา และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหกับบัณฑิตวิทยาลัยเปนที่เรียบรอย จึง
จะไดสัญลักษณ S หากนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบถึงเกณฑจะไดรับสัญลักษณ X
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2. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแผน ข
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
905-401
905-402
905-502
905-503

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
พื้นฐานทางการศึกษาไทย (ไมนับหนวยกิต)
หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
การวิจยั ทางการบริหาร
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-501
905-508
905-601
905-618

สถิติเพื่อการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ภาวะผูนําทางการศึกษา
การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
905-403 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารการศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
___
___
___
905-619

ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การฝกปฏิบัติการบริหารสถานการศึกษาและบริหาร
การศึกษา
รวม

หนวยกิต
3
3
3

12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
905-613
___

ชื่อรายวิชา
สารนิพนธ
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อยอ : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อยอ : Ph.D. (Business Administration)
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความเปนเลิศดานบริหารธุรกิจ ทั้งดานทฤษฎี การวิจัย
ชั้นสูง และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 เพื่อสรางโอกาสและพัฒนาองคความรูแกนักวิชาการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาดานการ
บริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการกําลังคนในการพัฒนาองคการ ชุมชน
สังคม และประเทศ
3.3 เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดานบริหารธุรกิจ รวมถึงทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายขององคการ
4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ 1 48 หนวยกิต
แบบ 2 60 หนวยกิต
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4.2 โครงสรางหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน
(ภาษาอังกฤษและรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูกําหนด)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แบบ 1
แบบ 2
-

48
48

18
6
36
60

แบบ 1 เปนการศึกษาที่ไมตองศึกษารายวิชา ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิตโดยเนน
การวิ จั ยที่ ก อให เกิ ดความรูใหม มหาวิ ทยาลั ยอาจกํ าหนดให เรี ยนรายวิ ชาเพิ่ มเติ ม หรื อทํ า
กิจกรรมทางวิชาการอื่น เพิ่มขึ้น ก็ไ ด โดยไมนับหนว ยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ 2 เปน การศึก ษาที ่ต อ งศึก ษารายวิช า และตอ งทํ า ดุษ ฎีน ิพ นธ จํ า นวนหนว ยกิต ตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 60 หนวยกิต ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต ผูเขา
ศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ
ภาครั ฐ หรื อ ทางสั ง คมศาสตร หรื อ สาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง จะต อ งศึ ก ษารายวิ ช าเสริ ม
ทางด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ เพิ่ ม โดยไม คิ ด หน ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1 48 หนวยกิต
หมวดวิชาเสริม
รหัสวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

908-100 ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาเอก
English for Doctoral Degree
908-101 สถิติเบื้องตนสําหรับงานวิจัย
Fundamental of Statistics for Research

3(2-2-5)
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908-102 การเตรียมความพรอมสําหรับปริญญาเอก
3(3-0-6)
Preparing for Doctoral Degree
หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานบางรายวิชา
หรือทั้งหมดก็ได
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
รหัสวิชา
908-701

48 หนวยกิต

ดุษฎีนิพนธ
Dissertation

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
48(0-0-144)

หลักสูตรแบบ 2 60 หนวยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา
908-100
908-101
908-102

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาเอก
3(3-0-6)
English for Doctoral Degree
สถิติเบื้องตนสําหรับงานวิจัย
3(2-2-5)
Fundamental of Statistics for Research
การเตรียมความพรอมสําหรับปริญญาเอก
3(3-0-6)
Preparing for Doctoral Degree

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะยกเวนการศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานบางรายวิชา
หรือทั้งหมดก็ได
หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
908-201
908-202

18 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
ปรัชญาและการวิจัยเชิงคุณภาพ
Philosophy and Qualitative Research
ระเบียบวิธีวิจยั ทางบริหารธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology for Business Administration

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 35

908-203
908-204
908-205
908-206

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจยั เชิงปริมาณ
Advanced Statistics for Quantitative Research
สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม
Seminar in Modern Business Administration
สัมมนาการจัดการการเงินสําหรับองคกร
Seminar in Corporate Finance Management
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ
Seminar in Business Strategic Management

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 2 รายวิชา
รหัสวิชา
908-207
908-208
908-209
908-210
908-211
908-212

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผูนําเพื่อการบริหารธุรกิจ
3(1-4-4)
Seminar in Virtue, Ethics and Leadership for Business Administration
สัมมนาการจัดการตลาดโลก
3(1-4-4)
Seminar in Global Marketing Management
สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(1-4-4)
Seminar in Logistics and Supply Chain Management
สัมมนากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
3(1-4-4)
Seminar in Information Technology Strategy and Management
สัมมนาความรับผิดชอบขององคการตอสังคม
3(1-4-4)
Seminar in Corporate Social Responsibility
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงบูรณาการ
3(1-4-4)
Seminar in Integrated Human Resource Management

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
รหัสวิชา
908-702

ดุษฎีนิพนธ
Dissertation

36 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตนเอง)
36(0-108-36)
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แผนการศึกษา
1. การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแบบ 1
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908-701 ดุษฎีนิพนธ 1

รายวิชา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 1
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
รายวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
รวม

หนวยกิต
12
12
หนวยกิต

หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908-701 ดุษฎีนิพนธ 2

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

.

รายวิชา
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
11
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ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
908-701 ดุษฎีนิพนธ 3
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 3
รวม

หนวยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
908-701

รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 4
การสอบดุษฎีนิพนธปากเปลา
รวม

หนวยกิต
12
12

หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษายังไมมีพื้นฐานความรู หรือไมพรอมที่จะทําดุษฎีนิพนธ ทางหลักสูตร
สามารถแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพื่อปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาที่จําเปนได

การจัดการศึกษาประจําปสําหรับนักศึกษาแบบ 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908-100
908-101
908-102
908- 204

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาเอก
สถิติเบื้องตนสําหรับงานวิจยั
การเตรียมความพรอมสําหรับปริญญาเอก
สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
908-201
908-202
908-206
908-xxx

รายวิชา
ปรัชญาและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางบริหารธุรกิจขั้นสูง
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

รายวิชา
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908-702
908-203
908-xxx

รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 1
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจยั เชิงปริมาณ
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
908-205
908-702

รายวิชา
สัมมนาการจัดการการเงินสําหรับองคกร
ดุษฎีนิพนธ 2
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 1
รวม

หนวยกิต
3
9
12
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ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา
การศึกษาดูงานและฝกอบรมตางประเทศ

หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
908-702

รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 3
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
12
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
908-702

รายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 4
สัมมนาความกาวหนาดุษฎีนิพนธ 3
รวม

หนวยกิต
12
12

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา
การสอบดุษฎีนิพนธปากเปลา

หนวยกิต

หมายเหตุ : คณะบริหารธุรกิจจัดสอบในแตละประเภท ดังนี้
1. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
2. จัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสําเร็จการศึกษา
3. การสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ ป ากเปล า ตี พิ ม พ เ ผยแพร และนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย): บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Business Administration
ชื่อยอ (อังกฤษ): M.B.A.
3. วัตถุประสงค
3.1 วัตถุประสงค
3.1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ในทางบริหารธุรกิจ ทั้งในแงทฤษฎี วิชาการ ประสบการณและการปฏิบัติ
3.1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรในระดับบริหารในองคการธุรกิจตางๆ ใหมี
ความสามารถด านบริหาร โดยเพิ่ มพู นความรู ในดานการจัดการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหสามารถบริหารองคการใหดํารงอยูดวยความมั่นคงในยุคขาวสารและโลกาภิวัตน
3.1.3 เพื่อเสริมสรางใหนักบริหารมืออาชีพ มีความรูความสามารถ ทัศนคติและทัก ษะ
ในดานการบริหารการจัดการ ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของยุคขาวสารและยุคโลกาภิวัตน
3.1.4 เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีประสบการณมาแลวไดพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล
3.1.5 เพื่ อ พั ฒ นาให นั ก ศึ ก ษาเป น ผู ที่ เ พี ย บพร อ มไปด ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการบริหารและผูประกอบการที่ดี
3.1.6 เพื่อสรางและพัฒนางานวิจัย ในการนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2)
39 หนวยกิต
แผน ข
42 หนวยกิต
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4.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 36
หนวยกิต)
รายการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาประสบการณและการวิจยั
- สารนิพนธ
- วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
แผน ข
3-9
3-9
27
27
9
12
39

6
42

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต แตตองสอบใหผาน หรือไดสัญลักษณ S
(Satisfactory) โดยบังคับทุกคนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาธรรมาภิบาลทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม รายวิชาอื่นจะใหผูเรียน เรียนหรือไม รายวิชาใด ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาผลจากการสอบคัดเลือก และหลักฐาน
การศึกษาของแตละคนตามความเหมาะสม
2. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก (2) ตองทําและสอบปองกันวิทยานิพนธ
3. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ตองทําสารนิพนธ และตองสอบประมวลความรู
(Comprehensive)
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รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา

907-401
907-405
907-406

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
Business Governance and Social Responsibility
พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกบังคับ ประกอบดวยรายวิชา 9 รายวิชา จํานวน 27 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
907-502
907-504
907-505
907-507
907-508
907-512
907-601
907-606

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
การวิจยั ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Information Technology for Business Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
การเปนผูประกอบการในธุรกิจสมัยใหม
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Modern Business
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907-610

การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก
นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
907-600 อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
907-602 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Management
907-613 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
907-615 การจัดการการทองเที่ยว
Tourism Management
907-626 การจัดการธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล
Halal Products and Service Marketing
907-627 เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
907-628 สัมมนาการจัดการธุรกิจ
Seminar in Business Management
907-629 นวัตกรรมทางการตลาด
Marketing Innovation Development
907-630 สัมมนาการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
Seminar in Knowledge Management and Learning
Organization

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาแผน ข ตองทําสารนิพนธ
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
907-608
907-700

สารนิพนธ
Master's Project
วิทยานิพนธ
Thesis

6 (0-12-6)
12(0-0-36)

แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
907-401 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
907-405 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
907-406 พฤติกรรมองคการ
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-504
907-508
907-512
907-610

รายวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12
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ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

907-502 การจัดการการตลาดและคาปลีกสมัยใหม
907-606 การเปนผูประกอบการในธุรกิจสมัยใหม
รวม

3
3
6

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
907-505 การจัดการการเงิน
907-507 การวิจยั ทางธุรกิจ
907-601 การจัดการกลยุทธเชิงพลวัต
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-700 วิทยานิพนธ

รายวิชา

หนวยกิต

รวม

6
6
ปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
907-700 วิทยานิพนธ

รายวิชา

หนวยกิต

รวม

6
6
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2. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ข
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
907-401
907-405
907-406

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ
สังคม
พฤติกรรมองคการ
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-504
907-508
907-512
907-610

รายวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
907-502
907-606

รายวิชา
การจัดการการตลาดและคาปลีกสมัยใหม
การเปนผูประกอบการในธุรกิจสมัยใหม
รวม

หนวยกิต
3
3
6
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
907-505
907-507
907-601

รายวิชา
การจัดการการเงิน
การวิจยั ทางธุรกิจ
การจัดการกลยุทธเชิงพลวัต
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-608

รายวิชา

หนวยกิต
3
6

รวม

9

วิชาเอกเลือก
สารนิพนธ
การสอบประมวลความรู
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Public Administration Program in Public and Private Management
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ไทย):
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ชื่อยอ (ไทย):
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Public Administration (Public and Private Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): D.P.A. (Public and Private Management)
3. วัตถุประสงค
หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถดังนี้
3.1 เปนนักบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถดานการวิเคราะหสังเคราะหองค
ความรูดานรัฐประศาสนศาสตร และดานการบริหารจัดการที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
3.2 เปนนักวิจัยที่มีความสามารถทางการวิเคราะหสังเคราะหตลอดจนสามารถนําองคความรูใหม
ไปประยุกตใชในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3.3
เพื่ อ ตอบสนองกํ า ลั ง คนให ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของภาครั ฐ และเอกช
4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต แผน 1.1 มี 48 หนวยกิต แผน 2.1 มี 54
หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน 1.1 มี 48 หนวยกิต
แผน 2.1 มี
54 หนวยกิต (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 48 หนวยกิต)
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รายการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดปริญญานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แผน 1.1
แผน 2.1
12
6
48
36
48
54

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต แตผูเรียนตองสอบ หรือไดสัญลักษณ S (Satisfactory) นักศึกษา
จะตองเรียนวิ ชาเสริมพื้นฐานวิชาใด ขึ้นอยูกับความรูพื้นฐาน ประสบการณแ ละผลการสอบ
คัดเลือกของนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. นักศึกษาตองสอบ
1.โครงรางปริญญานิพนธ (Concept Papers)
2. สอบ 3 บทปริญญานิพนธ (Proposal)
3. สอบปองกันปริญญานิพนธ (Defence)
3. นักศึกษาตองสอบผานประมวลความรู (Comprehensive Examination )
4. นักศึกษาตองนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติขึ้นไป และไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพบทความใน
วารสารที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานขอมูลที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมศ. รับรอง
รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา

907 - 701
907 - 702

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
English for Doctoral Degree I
ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
English for Doctoral Degree II

(3-0-6)
(3-0-6)
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907 – 703

ทฤษฎีการบริหารองคการเชิงสรางสรรค
Creative Organization Management Theory

หมวดวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

907 – 711
907 – 712
907 – 713
907 – 714

907 – 722
907 – 723
907 – 724
907 – 725
907 – 726

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advance Public Administration Theory
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6)
Advance Research Methodology in Public Managenent
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมการบริหารองคการภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)
Seminar in Morals and Ethics for Public Management
สัมมนาการจัดทําปริญญานิพนธ
3(3-0-6)
Seminar on Dissertation

หมวดวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา

907 – 721

(3–0–6)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

สัมมนานโยบายและการวางแผนภาครัฐและเอกชน3(3-0-6)
Seminar in Policy and Planing Management
สัมมนาภาวะผูน ําในองคการภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)
Seminar in Leadership Public and Private
สัมมนาการวิเคราะหองคการเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Saminar in Organization management Analysis
สัมมนากลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Saminar in Strategic Human Resource Management
สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Saminar in Sustainable Economic and Social Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3(3-0-6)
Saminar in Public and Private Management Research and Development
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หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
รหัสวิชา

907 – 730

ปริญญานิพนธ (แผน1.1)
Dissertation

สําหรับผูเรียนแผน 1.2
907 – 731
ปริญญานิพนธ ( แผน 2.1 )
Dissertation
907 – 731
ปริญญานิพนธ 1
Dissertation
907 – 731
ปริญญานิพนธ 2
Dissertation 2
907 – 731
ปริญญานิพนธ 3
Dissertation 3
907 – 731
ปริญญานิพนธ 4
Dissertation 4
907 – 731
ปริญญานิพนธ 5
Dissertation 5
907 – 731
ปริญญานิพนธ 6
Dissertation 6

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
48 ( 0-0-144 )

36 (0-108-36)
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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แผนการศึกษา
1. . แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน 1.1
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
6
6

* นักศึกษาที่ไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบไมผานภาษาอังกฤษ ตองลงทะเบียนเรียน
** นักศึกษาทีไ่ มมีพื้นฐานความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรตองลงทะเบียนในรายวิชานี้
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
6
6

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
3
3

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

รวม

6
6

907-730 ปริญญานิพนธ
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
6
6

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
6
6

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-730 ปริญญานิพนธ

รายวิชา
รวม

หนวยกิต
6
6

2. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน 1.2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
907-701 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1*
907-703 ทฤษฎีการบริหารองคการเชิงสรางสรรค **
907-711 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรขั้นสูง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6) ไมนบั หนวยกิต
3(3-0-6) ไมนับหนวยกิต
3(3-0-6)
3

*นักศึกษาที่ไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบไมผานภาษาอังกฤษ ตองลงทะเบียนเรียน
** นักศึกษาทีไ่ มมีพื้นฐานความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรตองลงทะเบียนในรายวิชานี้
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รหัสวิชา

รหัสวิชา

907-712 ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร
907-731 ปริญญานิพนธ 1
907-702 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2*
*นักศึกษาทําโครงรางปริญญานิพนธ
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) ไมนบั หนวยกิต
6

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
รายวิชา
907-714 สัมมนาการจัดทําปริญญานิพนธ
รวม

หนวยกิต
3(3-3-6)
3

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

907-731 ปริญญานิพนธ 2
907-713 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมการบริหารองคการภาครัฐและ
เอกชน

หนวยกิต
6(0-0-18)
3(3-0-6)

รวม

9

รายวิชา

หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

907-731 ปริญญานิพนธ 3
907-725 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืน
รวม

6(0-0-18)
3(3-0-6)
9
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ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รายวิชา

907-731 ปริญญานิพนธ 4
907-722 สัมมนาภาวะผูน ําในองคการภาครัฐและเอกชน
รวม

หนวยกิต
6(0-0-18)
3(3-0-6)
9

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

รวม

6(0-0-18)
3(1-6-2) ไมนับหนวยกิต
6

รายวิชา

หนวยกิต

รวม

9(0-0-27)
9

907-731 ปริญญานิพนธ 5
907-704 ศึกษาดูงานตางประเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
907-731 ปริญญานิพนธ 6
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration Program in Public and Private
Management
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ไทย):
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อยอ (ไทย):
รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Public Administration (Public and Private Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): M.P.A. (Public and Private Management)
3. วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมและพัฒนาบุคลากรทางการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความรู
ความสามารถ ดังนี้
4.1 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
4.2 การวิจัย และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอการเปลี่ยนแปลง
4.3 การประยุกตวิชาการดานการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการผสมผสานกัน โดยใช
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการบริหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.4 การใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
5. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
4.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก(2) 42 หนวยกิต แผน ข
42 หนวยกิต (เกณฑ สกอ. กําหนดไมนอยกวา 42 หนวยกิต)
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รายการ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาประสบการณและการวิจยั
- สารนิพนธ
- วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก(2)
แผน ข
3-6
3-6
27
27
3
9
12
42

6
42

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต แตตองสอบใหผาน หรือไดสัญลักษณ S (Satisfactory) โดยจะให
ผูเรียน เรียนหรือไม รายวิชาใด ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะ
พิจารณาผลจากการสอบคัดเลือก และหลักฐานการศึกษาของแตละคนตามความเหมาะสม
2. นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แผน ก ตองทําและสอบปองกันวิทยานิพนธ
3. นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แผน ข ตองเรียนรายวิชาสารนิพนธ และตองสอบประมวลความรู
(Comprehensive)
รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา

904 - 401
904 - 402

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
สําหรับผูบริหาร
Computer Applications and Information Technology for Executives

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 58

หมวดวิชาเอกบังคับ
ประกอบดวยรายวิชา 9 รายวิชา จํานวน 27 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
904 - 500
904 - 501
904 - 503
904 - 504
904 - 505
904 - 506
904 - 507
904 - 600
904 - 601

สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
องคการและการจัดการสมัยใหม
Organization and Modern Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
การจัดการการเงิน
Financial Management
การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน
Public and Private Policy Analysis
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
วิธีการวิจยั ทางการจัดการ
Management Research Methodology
สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการ
Seminar in Morals and Ethics for Management
สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
Seminar in Public and Private Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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หมวดวิชาเอกเลือก
นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
904 - 502
904 – 508
904 – 509
904 - 510
904 - 511
904 - 512
904 - 513
904 - 514
904 - 515
904 – 516
904 – 517
904 – 518

การจัดการการตลาด
Marketing Management
การจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Management
การจัดการความรู
Knowledge Management
การจัดการความขัดแยง
Conflict Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
ภาวะผูนําในองคการ
Leadership in Organization
นโยบายสาธารณะและผลประโยชนของสังคม
Public Policy and Social Interest
พฤติกรรมองคการ
Organization Behavior
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
Economics for Management
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
Political, Economic, and Social Systems
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 60

หมวดวิชาประสบการณและการวิจัย
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาแผน ข ตองเรียนรายวิชา
สารนิพนธ
รหัสวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาคนควาดวยตัวเอง)
904 - 603
904 - 604

วิทยานิพนธ
Thesis
สารนิพนธ
Master’s Project

12(0-0-36)
6(0-12-6)

แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
904-401
904-402
904-500
904-501

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
สถิติเพื่อการวิจัย
องคการและการจัดการสมัยใหม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
904-503
xxx-xxx
904-505
904-507

รายวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย
วิชาเอกเลือก (904-512 ภาวะผูนําในองคกร)
การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน
วิธีการวิจยั ทางการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12
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ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
รายวิชา
904-504 การจัดการเงินการคลัง
904-600 สัมมนา คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

904-506 การจัดการเชิงกลยุทธ
904-601 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
904-603 วิทยานิพนธ (6 หนวยกิตแรก)
รวม

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
6(0-0-18)
12

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
904-603 วิทยานิพนธ (6 หนวยกิตหลัง)
รวม

หนวยกิต
6(0-0-18)
6

2. แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ข
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
904-401
904-402
904-500
904-501

รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
สถิติเพื่อการวิจัย
องคการและการจัดการสมัยใหม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
904-503
xxx-xxx
904-505
904-507

รายวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย
วิชาเอกเลือก (904-512 ภาวะผูนําในองคกร)
การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน
วิธีการวิจยั ทางการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12

ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา

รหัสวิชา

904-504 การจัดการการเงินการคลัง
904-600 สัมมนา คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ
รวม

รหัสวิชา
3(3-0-6)
3(1-4-4)
6

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา

รหัสวิชา
904-506
904-601
xxx-xxx
xxx-xxx

การจัดการเชิงกลยุทธ
สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วิชาเอกเลือก (904-514 พฤติกรรมองคการ)
วิชาเอกเลือก
การสอบประมวลความรู (สอบขอเขียนและสอบปากเปลา)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

12

รายวิชา

หนวยกิต
6(0-12-6)
6

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
904 -604 สารนิพนธ

รวม
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ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
.................................................................
เพื่อใหการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญเปนไป
ด ว ยความเรี ย บร อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได ม าตรฐานตามเกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะลงทะเบี ย นเพื่ อ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ / สารนิ พ นธ ต อ งได รั บ อนุ มั ติ แ ละเสนอชื่ อ เรื่ อ ง
ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาแลว
2. นักศึกษาเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาการทํา วิทยานิพนธ/
สารนิพนธตอผูอํานวยการหลักสูตร (บว.1) จากนั้นนําแบบ บว.1 มายื่นที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
3. สํานัก งานบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย เสนอคํ าสั่ง แตงตั้ง อาจารยที่ป รึก ษาการทําวิทยานิพ นธ / สารนิ พ นธ
ตอรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อลงนาม
4. เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธแลว นักศึกษาดําเนินการจัดทํา
โครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธและเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไข/ปรับปรุงกอนยื่นสอบ
โครงราง
5. นักศึกษายื่นเรื่องขออนุมัติสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (บว.2) และเสนอตอสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
6. สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
(3 บท) ไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อลงนามในคําสั่งแตงตั้ง ฯ จากนั้นสํานักงานฯ กําหนด
วัน-เวลาสอบและประสานงานกับคณะกรรมการสอบ (ใชระยะเวลาดําเนินการ 14 วันทําการปกติ)
7. นักศึกษาแกไข/ปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธตามที่คณะกรรมการสอบเสนอแนะ และ
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธพิจารณาเพื่อขออนุมัติการทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ 5 บท
8. นักศึกษายื่นแบบขอหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย (บว.12) เพื่อขอหนังสือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
9. นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 5 บท และรายงานความกาวหนาตออาจารย
ที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธทุกเดือน
10. นักศึกษายื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 5 บทตออาจารยที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ จากนั้นยื่นแบบขออนุมัติสอบ วิทยานิพนธ/สารนิพนธ บว.4 ไปยังสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (5 บท)
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11. สํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เสนอคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ / สารนิ พ นธ
ตอรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อลงนาม
12. นักศึกษาแกไข/ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา และนําสงวิทยานิพนธ/สารนิพนธฉบับ
สมบูรณใหสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบการพิมพ
13. นักศึกษาแกไขรูปแบบการพิมพตามคําแนะนําและเขาเลมตามที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
14. นั ก ศึ ก ษาส ง วิ ท ยานิ พ นธ / สารนิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ จํ า นวน 5 เล ม และแผ น บั น ทึ ก ข อ มู ล
(แผน CD) โดยบันทึกเปน File Word และ File PDF จํานวน 2 แผน (ดูรายละเอียดจากประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา)
15. นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขการขอสําเร็จการศึกษาตามระเบียบบัณฑิตศึกษา และยื่นขอสําเร็จ
การศึกษา (ดูรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2558
.............................................................................................
โดยที่เป นการสมควร เพื่อให การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ ในการประชุม ครั้งที่ 2 /2558
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงกําหนดระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว
ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2558”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 บรรดา
กฎ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยหาดใหญ
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ
“คณบดี”
หมายถึ ง คณบดี แ ต ล ะคณะที่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะ”
หมายถึง คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
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“บัณฑิตศึกษา”
หมายถึง การศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี
“สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึ ง หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานกั บ หลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการโดยคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย และทําหนาที่บริหารการศึกษา การออก
ระเบียบและขอบังคับตางๆ การสอบวิทยานิพนธ /สารนิพนธ การแตงตั้งกรรมการสอบ การเสนอ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาและการใหบริการการศึกษาดานตางๆ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดย
อธิการบดี ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการเปน
รองประธาน คณบดี ผูอํานวยการหลักสูตรที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เปนเลขานุการ ทําหนาที่กํากับควบคุมมาตรฐาน และการดําเนินงานการจัดการศึกษา
หลักสูตรตาง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษาที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจมีการแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
“คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะ ” หมายถึ ง คณะกรรมการที่ อ ธิ ก ารบดี
แต ง ตั้ ง ให ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณ ฑิต ศึ ก ษาของคณะ ประกอบด ว ย คณบดี เ ป น ประธาน ผูท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายในมหาวิ ทยาลั ย และ
ผูอํานวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ เลขานุการคณะเปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ อาจมีการแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดย
อธิการบดี ประกอบดวย ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ อาจารยประจําหลักสูตรนั้นๆ เปนกรรมการ เลขานุการคณะเปน
เลขานุ การ ทําหนาที่ควบคุม ดูแ ลและรับผิดชอบการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแตละ
สาขาวิชาที่เปดสอน ทั้งนี้ อาจมีการแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
“ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยอธิการบดี
ใหรับผิดชอบการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชาที่เปดสอน
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถจนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ๆ อาจเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาที่เป ดสอนระดับบัณฑิตศึก ษาของมหาวิทยาลัย ที่
สังกัดอยูในภาควิชาใด หรือสาขาวิชาใด หรือคณะใดคณะหนึ่ง
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศหรือ คําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีวินิจฉัย
สั่งการ และใหเปนที่สุด
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
6.1 สํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป น หน ว ยงานกลางในการประสานงานกั บ หลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการโดยคณะตางๆ ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
6.2 คณะสามารถจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร ว มกั บ คณะหรื อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข อ 7 การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป น ระบบการศึ ก ษาแบบหน ว ยกิ ต ในระบบทวิ ภ าค
ปก ารศึก ษาหนึ่ งแบ งเป น 2 ภาคการศึ กษาปกติ คื อ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึ กษาที่ 2
มีระยะเวลาแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนได
โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาใหไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษามีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติและภาคสมทบ
ขอ 8 “หนวยกิต” หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
8.1 รายวิชาที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติของระบบทวิภาคใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.2 รายวิชาที่ใชเวลาปฏิบัติทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค ใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.3 รายวิชาที่ใชเวลาฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาคใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาคใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.5 การศึก ษาคนคว าอิ ส ระ สารนิพ นธ วิ ท ยานิพ นธที่ใ ชเ วลาศึ ก ษาคนคว า ไมนอ ยกว า
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาคใหนับเปน 1 หนวยกิต
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบงเปน 4 ระดับ มีโครงสราง ดังนี้
9.1 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ตมี จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สูต รไม นอ ยกว า
24 หนวยกิต
9.2 หลั กสู ตรปริ ญญามหาบั ณฑิ ต มีจํ านวนหนวยกิตรวมตลอดหลั กสู ตรไม น อยกว า 36
หนวยกิต โดยจัดเปน 2 แผน ดังนี้
9.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธ ซึ่งมี 2 แบบ คือ
9.2.1.1 แบบ ก (1) ทําวิทยานิพนธจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต
และหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับ
หนวยกิต แต จะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด ทั้งนี้ จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
9.2.1.2 แบบ ก (2) ประกอบดวย หนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
และวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต
9.2.2 แผน ข เปนการศึกษาที่เนนการเรียนรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แต
ใหมีการศึกษาคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต หรือสารนิพนธไมนอย
กวา 6 หนวยกิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
24 หนวยกิต
9.4 หลักสูตรปริญญาเอกเนนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานักสังคมและนักวิชาชีพชั้นสูง แบง
การศึกษาเปน 2 แบบ ดังนี้
9.4.1 แบบ 1 เน น การวิ จั ย โดยการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความรู ใ หม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมก็ได โดยไม
นับ หนวยกิตแตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
9.4.1.1 แบบ 1.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต
9.4.1.2 แบบ 1.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
72 หนวยกิต
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
9.4.2 แบบ 2 เน น การวิ จั ย โดยการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และก อ เกิ ด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
9.4.2.1 แบบ 2.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
9.4.2.2 แบบ 2.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 10 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนด ดังนี้
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา อยางนอย 1 ปการศึกษาแตไมเกิน 3 ปการศึกษา
10.2 หลักสูตรปริญญาโทใหใชเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา อยางนอย 1.5
ปการศึกษา แตไมเกิน 5 ปการศึกษา
10.3 หลักสูตรปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ดังนี้
10.3.1 สําหรับนักศึกษาวุฒิปริญญาตรี ใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรอยางนอย 3
ปการศึกษาแตไมเกิน 6 ปการศึกษา กรณีไมจบการศึกษาสามารถตอเวลาไดคราวละ 1 ป แตไมเกิน 3
ป
10.3.2 สําหรับนักศึกษาวุฒิปริญญาโทใชระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรอยางนอย 3
ปการศึกษาแตไมเกิน 6 ปการศึกษา
10.4 การต อ ระยะเวลาการศึ ก ษาให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู อํ า นวยการหลั ก สู ต ร โดยผ า น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รและคณบดี โดยการอนุมัติของอธิ การบดีห รือ
ผูที่อธิการบดีมอบหมาย
หมวด 3
คณาจารยบัณฑิตศึกษา
ขอ 11 คณาจารยบัณฑิตศึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบและหรือควบคุมการคนควาอิสระ
สารนิพนธ วิทยานิพนธ หรือโครงงานของนักศึกษาตลอดจนรักษามาตรฐานทางวิชาการ
11.1 คณาจารยบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ
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11.1.1 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดาน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
11.1.2 อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจํา แตมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งของอาจารยประจํา
11.2 หลักสูตรที่เปดสอนตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้นไมนอยกวา 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
11.2.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปน
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว
11.2.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดผูหนึ่งเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจ
กํา หนดใหอาจารยประจํ าผูนั้ นเป นอาจารย ประจํา หลัก สูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท
ในสาขาวิชาที่สัมพันธกันไดอีก 1 หลักสูตร
11.3 อาจารยของแตละหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
11.3.1 หลักสูตรปริญญาโท
11.3.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
11.3.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมี 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจําใน
มหาวิทยาลัย ที่เปดสอนหลัก สู ตรนั้ นมี วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเทา หรือเปน ผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง และเปน
สาขาวิชาที่ ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม
2) อาจารยที่ ปรึก ษาวิท ยานิพ นธร ว ม (ถา มี ) ตอ งเป น อาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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11.3.1.3 อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งประกอบด ว ย อาจารย ป ระจํ า
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อนึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
อาจเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธ
ดวยทุกครั้ง
11.3.1.4 อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการ
สอนและ มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
11.3.2 หลักสูตรปริญญาเอก
11.3.2.1 อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรต องเป นอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
11.3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ มี 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ ห ลัก ตอ งเปนอาจารยป ระจํ า มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
2) อาจารย ที่ ปรึก ษาวิท ยานิพ นธร ว ม (ถา มี) ตอ งเป น อาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า รองศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่ สั มพั นธ กั นและ
มีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
11.3.2.3 อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ประกอบด ว ย อาจารย ป ระจํ า และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและมีประสบการณใน
การทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
11.3.2.4 อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า
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รองศาสตราจารย ใ นสาขาวิ ช านั้น หรือ สาขาวิช าที่สั มพั น ธกั น และมีป ระสบการณ ใ นการทํ าวิ จั ย ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
11.3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวน
และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ 11.3.1.1 และ
ขอ 11.3.1.4 โดยอนุโลม
11.4 มหาวิทยาลัยตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยในแตละหลักสูตรทั้ง
อาจารยประจําและอาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา
11.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร
11.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปน อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในมหาวิทยาลัยเทานั้น
สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมนั้น อาจเปนบุคลากร
ประจํ า ในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนั้น ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธหรืออาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานแทนเปนกรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย
สํ า หรั บ ผู ไ ด ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ประเภทวิ ช าการ) และศาสตราจารย พิ เ ศษ ให
ประเมิน ผลงานทางวิชาการเทียบเคียงได ถามีผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่
เรียกชื่อเปน อยางอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
ขอ 12 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ให ผูอํานวยการหลักสูตรเสนอตออธิก ารบดีห รือผู ที่
อธิการบดีมอบหมาย เพื่อแตงตั้งอาจารยประจําในสาขาวิชา จํานวนไมนอยกวา 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ
ไมนอยกวา 1 คน เปนกรรมการ โดยใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการดําเนินการสอบและ
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ประเมินผลการสอบ ผลการสอบผานใหถือมติเสียงขางมากของกรรมการและสงผลการสอบตอ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
ขอ 13 ใหผูอํานวยการหลักสูตรเสนอตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อแตงตั้งอาจารย
ประจําในสาขาวิชาเปนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทําหนาที่ ประเมินคุณสมบัติที่แสดงใหเห็นวา
ผูสอบมีความเหมาะสมและสามารถเรียนระดับปริญญาเอกจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได

หมวด 4
การรับเขาเปนนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ขอ 14 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโทจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. หรือมหาวิทยาลัยรับรองและ
มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. และหรือมหาวิทยาลัยรับรองและมี
คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.3 หลักสูตรปริญญาเอกจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือมหาวิทยาลัยรับรองและมีคุณสมบัติอื่น
ตาม ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 วิธีการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา
15.1 การรับสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจมี
การตรวจคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้การกําหนดวิธีการและเกณฑใน
การคัดเลื อกให เป นไปตามข อเสนอของคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรและโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
15.2 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให รั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เป น นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ นํ า หน ว ยกิ ต ไปคิ ด รวมกั บ หลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได โดยตองพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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15.3 คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอาจพิ จารณาอนุ มั ติ ให บุ คคลภายนอกที่ ไ ม ใ ช นั ก ศึ ก ษา
(Audit) ลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไมคิดหนวยกิตได แตบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติตามขอ 15 และ
ตองปฏิบัติตามขอระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งต อ งชํา ระเงิ น ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลั ย วาดว ยการเก็ บ เงิ น ค าบํารุ ง และคาธรรมเนี ย ม
การศึกษา
15.4 นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
นําหนวยกิตมาเทียบหรือโอนในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยูได โดยตองดําเนินการ ดังนี้
15.4.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย โดยผาน
ความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดี เพื่อพิจารณารายวิชา ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณา
ดวย ทั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามในสี่
15.4.2 ในภาคการศึกษาใดมีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น โดยไม ล งทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย เลย นั ก ศึ ก ษาจะต อ ง
ดําเนินการ รักษาสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวย มิฉะนั้นนักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
15.4.3 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาไดประมวลผล
การศึกษาเรียบรอย ใหนักศึกษาแจงผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรซึ่งออกโดยสถาบันอุดมศึกษา
นั้นตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยโดยตรง
15.4.4 การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะตอง
เปนไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวย
ทั้งนี้นักศึกษาจะตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาไดลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
นั้น โดยไมรวมการลงทะเบียนวิทยานิพนธตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดใน
หลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16.1 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว
16.2 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง โดยนําหลักฐาน
ที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดมารายงานตั วตอนายทะเบียนมหาวิทยาลัยพร อมชําระเงิ นตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
16.3 ผูสมั ครเปน นัก ศึก ษาที่ไ ม มาขึ้น ทะเบีย นเปน นัก ศึ ก ษา ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
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มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร ภายในวันที่กําหนดใหรายงานตัวและเมื่อไดรับอนุมัติแลว
จะตองมารายงานตัวตอมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดใหมารายงานตัว
16.4 ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรใดและระบบการศึกษาใดตอง
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหรือระบบการศึกษานั้น
16.5 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหลักสูตรใดเกินกวาหนึ่งวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งในปการศึกษาเดียวกันไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
แตนักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติอาจขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเขาศึกษา
วิชาเอกหรือสาขาวิชาอื่นใน ภาคสมทบได
ขอ 17 สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา
17.1 สภาพการจัดการศึกษา นักศึกษาแบงเปน 2 สภาพ ดังนี้
17.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษา 2 ภาคการศึกษา (ระบบทวิภาค)
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน
ดวยตามแตกรณี
17.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา
โดยมีเวลาเรียนภาคค่ําหรือวันเสาร-อาทิตย
17.2 สภาพการรับเขาศึกษา นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งตอไปนี้
17.2.1 นั ก ศึ ก ษาสามั ญ ได แ ก ผู ส มั ค รที่ ผ า นการคั ด เลื อ กและขึ้ น ทะเบี ย นเป น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
17.2.2 นั ก ศึ ก ษาทดลองศึ ก ษา ได แ ก ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของปการศึกษาตามเงื่อนไข
ที่กําหนดขึ้นเฉพาะกาล
17.2.3 นักศึกษารวมศึกษา (Audit) ไดแก ผูสมัครที่มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนศึกษารายวิชาตามขอ 15.3
17.2.4 นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Candidate) ไดแก นักศึกษาสามัญหลักสูตร
ปริญญาเอกที่สอบผานการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
หรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมายใหดําเนินการทําวิทยานิพนธเรียบรอยแลว
17.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา
17.3.1 ในกรณี มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป น อธิ ก ารบดี โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติใหนักศึกษาภาคปกติเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคสมทบได ทั้งนี้
นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับตาง ๆ และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาภาคสมทบ
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17.3.2 นักศึกษาภาคสมทบ จะเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติไมได
17.3.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและสอบไดคาระดับ
คะแนน แตละรายวิชาไมต่ํากวา B และคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปน
นักศึกษาสามัญไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 18 การโอนหนวยกิต/รายวิชา
18.1 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอกอาจขอโอนหนวยกิต/รายวิชาในหลักสูตร
ระดับเดียวกันที่เคยศึกษามาแลว จากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ที่ทางราชการใหการรับรองโดยนับ
หนวยกิต/รายวิชาที่ขอโอนเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
และจํานวนหนวยกิต/รายวิชา ที่ขอโอนตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิต/รายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่ศึกษา (หลักสูตร ที่รับโอน) ซึ่งการโอนหนวยกิตรายวิชาสารนิพนธ วิทยานิพนธจะ
กระทําไมได
18.2 ผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันสามารถเทียบโอนโดยการยกเวนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของ
หลักสูตรที่ เขาศึกษา
18.3 การโอนหนวยกิต/รายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตรที่รับโอน
และไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 19 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
19.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใดถามีความประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ
สาขาวิชากระทําไดโดยการสอบคัดเลือกใหม
19.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาใหนับตั้งแตเริ่มตนเขา
ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใหม
19.3 การโอนหนวยกิตตอรายวิชาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 20 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่มี
ระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการ
โอนนักศึกษา
ขอ 21 การเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธใหเทียบเปนจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรและ
ระดับชั้นการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธใหครบจํานวนหนวยกิตจึงจะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร กรณีที่มีปญหาใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาพิจารณาเทียบโอนจํานวนหนวยกิตในรายวิชา

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 77

การคนควาอิสระ สารนิพนธ และวิทยานิพนธเสนอความเห็นตออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการและ
การตัดสินของอธิการบดีใหเปนที่สุด
หมวด 5
การลงทะเบียน
ขอ 22 การลงทะเบียนเรียน
22.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
22.1.1 กํ าหนดวั นและวิ ธีการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในแต ละภาคการศึ กษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
22.1.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบู รณ ตอเมื่อนั กศึ กษาไดชําระเงินตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว ภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
22.1.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้น เปนจํานวนหนวยกิตไมต่ํากวาเกณฑท่มี หาวิทยาลัยกําหนด
22.1.4 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภายในกําหนดเวลาตามประกาศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย จะไม มี สิท ธิ์ เ รี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น เว น แต ไ ด รับ อนุ มั ติเ ป น กรณี พิ เ ศษจาก
อธิการบดีหรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมาย แตทั้งนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาโดยสมบูรณภายใน
2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 1 สัปดาหแรกสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
โดยนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
22.1.5 นั ก ศึ ก ษาต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาในการเลื อ กและหรื อ
ลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา หากรายวิชาในหลักสูตรมีขอกําหนดวาตองเรียนรายวิชา
อื่นกอน นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นได
22.2 การลงทะเบียนสารนิพนธ วิทยานิพนธ ใหนักศึกษาดําเนินการไดเมื่อไดรับอนุมัติและ
หรื อ เสนอชื่ อ เรื่ อ งต อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและหรื อ ต อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รแล ว
การสอบเพื่อพิจารณาโครงรางสารนิพนธ วิทยานิพนธ จะดําเนินการไดเมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียน
สารนิพนธ วิทยานิพนธแลวเทานั้น
22.3 การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
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22.3.1 ในการลงทะเบียนรายวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนไมนอยกวา 8 หนวยกิต และ
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคปกตินอยกวา 8 หนวยกิต อาจกระทําไดในกรณีที่รายวิชา
ที่เหลือตามหลักสูตรมีนอยกวา 8 หนวยกิตและกรณีนักศึกษาลงทะเบียนมากกวา 15 หนวยกิตในภาคปกติ
สามารถกระทํ าไดเฉพาะในภาคเรียนสุดทายที่สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพิ่ มไดไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของ หนวยกิตปกติในภาคการศึกษานั้นๆ กรณีลงทะเบียนเรียนนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดไว
ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
22.3.2 ในการลงทะเบียนรายวิชาสารนิพนธ วิทยานิพนธ สามารถลงทะเบียนเรียน
ไดภาคละไมนอยกวา 3 หนวยกิต ถาหากเปนภาคการศึกษาสุดทายที่จบการศึกษา สามารถลงทะเบียน
เรียนไดนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนดไวได โดยขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
22.4 ในกรณีที่มีความจําเปนอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุมัติใหนักศึกษา
ภาคปกติลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดสําหรับภาคสมทบได โดยการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเชนเดียวกับนักศึกษาภาคสมทบ
นั ก ศึ ก ษาภาคสมทบจะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าที่ จั ด สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ไ ด โดยชํ า ระ
คาลงทะเบียนในอัตราของนักศึกษาภาคสมทบ
22.5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับที่ต่ํากวา โดยไมนับ
หนวยกิตและไมนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรูโดยชําระคาลงทะเบียนเรียนไมเกินครึ่งหนึ่งของคาเลาเรียนปกติ
22.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเป น พิ เ ศษโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต (Audit) นั ก ศึ ก ษาจะ
ลงทะเบียนไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนรายวิชา
นั้น โดยตองชําระคาหนวยกิตตามระดับของรายวิชาที่เรียนใหบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเปน
พิเศษในระเบียน (Record) ตรงชองผลการเรียนวา “AUD” โดยไมนับหนวยกิต เฉพาะผูที่มีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นเทานั้น ทั้งนี้อาจารยผูสอนตองระบุลงในใบ
สงผลการเรียนใหชัดเจน
ขอ 23 การขอถอนหรือการเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน กรณีขอถอนรายวิชาที่ดําเนินการกอนวัน
สอบปลายภาคการศึกษาวันแรกตามกําหนดของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 วันทําการจะไดรับการ
บันทึกผลการเรียนเปน “W” ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและการอนุมัติจาก
ผูอํานวยการหลักสูตร
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ขอ 24 การขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
24.1 รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนทั้งภาคการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวไดเต็มจํานวน
24.2 หลังจากนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาแลวไมมีสิทธิขอคืนเงินคา
เลาเรียนในทุกกรณี
24.3 นักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือลาออกจากการเปนนักศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนไป
แลว จะขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษาไมได เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
24.3.1 เจ็บปวยตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
24.3.2 มีเหตุจําเปนสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน โดยไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
จากอธิการบดี
24.4 นักศึกษาที่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยจะตองชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียน
เรียนครั้งตอไป เวนแตจะไดรับอนุมัติผอนผันจากอธิการบดี
ข อ 25 นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าครบตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รแต ทํ า สารนิ พ นธ
วิทยานิพนธยังไมเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ตองลงทะเบียนชําระคารักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียม
อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเพื่อรักษา
สภาพนักศึกษาใหดําเนินการและเสร็จภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
ขอ 26 การลาพักการเรียน
26.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนตอผูอํานวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาในกรณีตอ ไปนี้
26.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน
26.1.2 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
26.1.3 เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือภยันตรายจนไมสามารถเรียนไดครบตาม
เวลาที่กําหนดในภาคการศึกษานั้น ตามใบสั่งของแพทยผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย
26.1.4 ความจําเปนสวนตัวและไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอยางนอย
1 ภาคการศึกษา
26.1.5 เหตุผลจําเปนอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
26.2 การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา หากนักศึกษามีความจําเปน
จะขอลาพักการเรียนตออีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม
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26.3 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมเขาในระยะเวลาการศึกษาดวย
26.4 ในระหวางที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นักศึกษาตองชําระเงินคารักษาสภาพ
นักศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบกําหนด
26.5 เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอผูเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผูอํานวยการหลักสูตร
กอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห
ขอ 27 การลาออก
นักศึกษาที่ตองการจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหยื่นคํารองตออธิการบดี
หรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมายโดยผานอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการหลักสูตร การลาออกจะมีผล
เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออก
ขอ 28 การพนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพเปนนักศึกษาเมื่อ
28.1 สําเร็จการศึกษา
28.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว
28.3 มหาวิ ทยาลั ยสั่ งให ออกเนื่ องจากฝ าฝ นระเบี ยบการลงทะเบี ยนและการชํ าระค าบํ ารุ ง
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
28.4 ได ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว า 2.50 ในภาคการศึ ก ษาใดภาคการศึ ก ษาหนึ่ ง
ยกเวนภาคการศึกษาแรก
28.5 ใชระยะเวลาศึกษาครบตามที่หลักสูตรกําหนด
28.6 นักศึกษาปริญญาโทที่สอบการคนควาอิสระหรือสอบสารนิพนธ หรือสอบวิทยานิพนธ
ไมผาน และนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบวิทยานิพนธหรือภาษาตางประเทศไมผานภายในระยะเวลา
ตามที่หลักสูตรกําหนด
28.7 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
28.8 ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษา เนื่องจากมีความประพฤติไมเหมาะสมอยาง
รายแรง
28.9 ถึงแกกรรม
ขอ 29 การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาและหรือนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาแตได
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแลว ตองลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
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ขอ 30 การขอกลับเขาเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาตามขอ 28.2 และ ขอ 28.4 อาจขอกลับเขาเปนนักศึกษาได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 31 ใหมีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนไวแตละภาคการศึกษา เมื่อสิ้น
ภาคการศึ กษา หรื ออาจวัดผลระหวางภาคการศึกษาดวยก็ได ทั้งนี้การวัดผลอาจจะใชวิธีการใด ๆ
ที่เหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ
ขอ 32 การประเมินผลการศึกษาใชสัญลักษณ ความหมาย และระดับคะแนน ดังนี้
32.1 สัญลัก ษณที่เ ปน คาระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน ใหใ ชในรายวิชาที่ มีก าร
ลงทะเบียนเรียนและนับหนวยกิต ดังนี้
สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

ผลการศึกษา
Excellent
Very Good
Good
Fairly Good
Fair
Poor
Very Poor
Fail

ระดับคะแนน/หนวยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

นอกจากใชระดับคะแนนดังกลาวแลว ผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตอไปนี้
สัญลักษณ
AUD

ความหมาย
การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง (Audit) โดยไมนับหนวยกิต ในกรณีการ
ลงทะเบียนเพื่อรวมฟงในรายวิชาระดับปริญญาตรีใหใชสัญลักษณ
ในการวัดผลเปน AUD เชนกัน
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I

การวั ด ผลยั ง ไม ส มบู ร ณ (Incomplete) ใช ใ นกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม
สามารถเขาสอบไดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือปฏิบัติงานไมครบตามที่
ผูสอนกําหนด การเปลี่ยน I เปนผลการประเมินตองกระทําให
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดให
เปลี่ยนผลการประเมินเปน F โดยอัตโนมัติ
S
ผาน (Satisfactory) ใชสําหรับรายวิชาหรือการสอบประเภทตาง ๆ
ที่ ไ ม คิ ด ค า ระดั บ คะแนน U ไม ผ า น (Unsatisfactory) ใช สํ า หรั บ
รายวิชาหรือการสอบประเภทตาง ๆ ที่ไมคิด คาระดับคะแนน
W
ใชสําหรับวิชาที่ไดรับอนุมัติใหถอนวิชาเรียน (Withdrawn) หรือ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาภายหลังจาก
ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว
WP
ยังไมสามารถวัดผลได (Work in Progress) เนื่องจากอยูใน
ระหว า งการศึ ก ษาวิ จั ย ค น คว า ใช สํ า หรั บ รายวิ ช าสารนิ พ นธ
วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ รายวิ ช าที่ กํ า หนดเวลาการศึ ก ษามากกว า ภาค
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งนักศึกษาตองรักษาสภาพและจะตองเปลี่ยน
สัญลักษณ WP เปนสัญลักษณที่เปนคาระดับคะแนน หรือ สอบ
ผาน (S) หรือสอบไมผาน (U) แลวแตกรณี
การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ แ ละการสอบ
ภาษาตางประเทศใหใชสัญลักษณ S และ U ตามเงื่อนไขที่กลาวแลว
32.2 การประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ สารนิพนธ วิทยานิพนธ ทั้งกอนและหลังการ
สอบโครงราง (Proposal) หากไมมีความกาวหนาหรือยังไมสามารถประเมินได ใหใชสัญลักษณ WP
และนักศึกษาตองรักษาสภาพ หากสอบผานใหใชสัญลักษณ S หากไมผานใหใชสัญลักษณ U
ขอ 33 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด นักศึกษาตองมีเวลาเรียนรายวิชานั้นไมนอยกวารอยละ
80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค หากนักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวา
ร อ ยละ 80 ให ยื่ น คํ า ร อ งขอมี สิ ท ธิ์ ส อบพร อ มหลั ก ฐานแสดงความจํ า เป น ของการขาดเรี ย นต อ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห เพื่อพิจารณาสิทธิ์ในการเขาสอบ
ขอ 34 การประเมินผลการคนควาอิสระ สารนิพนธ และวิทยานิพนธ ใหกระทําหลังจากสอบหรือ
รายงานปากเปลาและมีผลการประเมินเปนระดับขั้น ดังนี้
PE (Pass with Excellent) ผานดีมาก
P (Pass)
ผาน
F (Fail)
ไมผาน
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ขอ 35 การนับจํานวนหนวยกิตและการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
35.1 การนับจํานวนหนวยกิ ตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสู ตรใหนั บเฉพาะหนวยกิตของ
รายวิชา ที่สอบผานเทานั้น และในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ
จํานวน หนวยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงครั้งเดียว
35.2 การคํ า นวณหาหนว ยกิต สะสมและคะแนนเฉลี ่ย สะสมใหก ระทํ า เมื ่อ สิ ้น ภาค
การศึกษาแตละภาค
35.3 การคํานวณหาหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากทุกรายวิชาที่มี
การประเมินตามขอ 32.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกวา 1 ครั้ง ใหนับหนวยกิต
และ แตมระดับคะแนนที่ไดเพียงครั้งเดียวไปคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
35.4 คะแนนเฉลี่ยสะสมคํานวณจากผลการศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงสอบไลครั้งสุดทาย
โดยนําผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนของแตละรายวิชาทั้งหมดหารดวยผลรวม
ของจํานวนหนวยกิตสะสม
35.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดทศนิยมสองตําแหนง เศษทศนิยมในตําแหนงที่
สามหากมีคาตั้งแต 5 ขึ้นไปใหเพิ่มคาในตําแหนงที่สองอีก 1
ขอ 36 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
รายวิ ชาใดที่ นั กศึ กษาสอบได ต่ํ ากว า C หรื อ U นั กศึ กษาจะต องลงทะเบี ยนเรี ยนซ้ํ าหรื อ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกัน และมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงแทนไดโดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารย ที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหลักสูตรกอนจะลงทะเบียนเรียน
ขอ 37 การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและพฤติกรรมในการ
กระทําซึ่งอาจกําหนดโทษ ดังตอไปนี้
37.1 สอบตกในวิชานั้น
37.2 สอบตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
37.3 พนจากสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 38 การสอบประเภทตาง ๆ และการสอบการคนควาอิสระ สอบสารนิพนธ สอบวิทยานิพนธ
38.1 การสอบรายวิ ช า นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย น เว น แต ร ายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเปนผูรวมฟงหรือรายวิชาที่ไดถอนโดยถูกตองตามระเบียบ อาจารยประจําวิชาจะตองแจง
ผลการสรุปสอบไปยังสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนดภายใน 15 วัน นับจากวัน
สอบ
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38.2 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบขอเขียนและมี
การสอบปากเปลาสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข การสอบประกอบดวยวิชาในสาขา
วิชาเอกเฉพาะและสาขาที่เกี่ยวของโดยใหมีคณะกรรมการสอบประมวลความรูเปนผูสอบ
38.3 การสอบการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ เปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู
และความเขาใจในการทําคนควาอิสระ หรือการทําสารนิพนธ ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข โดยใหมีคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ เปนผูสอบ
38.4 การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรูและความเขาใจในการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (1) และแผน ก แบบ ก (2) โดยให
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ
38.5 การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ป ากเปล า เพื่ อ ทดสอบความรู แ ละความเข า ใจในการทํ า
วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2
อยางลุมลึก โดยให
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูสอบ
38.6 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เปนการสอบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของเพื่อวัดวานักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ
และเปนผูมีสิทธิเสนอ การทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
แบบ 1 และแบบ 2 โดยใหมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเปนผูสอบ
38.7 การสอบภาษาตางประเทศเปนการวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจเปน
หลั ก โดยอาจมี ก ารประเมิ น ความสามารถในด า นอื่ น ๆ ประกอบด ว ยได สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 และ แบบ 2 โดยใหมีคณะกรรมการสอบภาษาตางประเทศ
เปนผูสอบ
ขอ 39 การสอบตามขอ 38.2 , 38.6 และ 38.7 ใหสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสอบประมวลความรู การสอบ
วัดคุณสมบัติและการสอบภาษาตางประเทศ
ขอ 40 การทําและการสอบการคนควาอิสระ สารนิพนธ และวิทยานิพนธใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
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หมวด 7
จริยธรรมและลิขสิทธิ์
ขอ 41 จริยธรรม
เมื่ อ มี ผู ก ล า วหาว า นั ก ศึ ก ษาทุ จ ริ ต การทํ า การค น คว า อิ ส ระ สารนิ พ นธ และวิ ท ยานิ พ นธ
เปนลายลักษณอักษร ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
41.1 ดําเนินการสอบสวน รวมถึงใหมีอํานาจเรียกบุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือให
ถ อ ยคํ า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เรี ย กเอกสารที่ อ ยู ใ นครอบครองของบุ ค คลหรื อ หน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการจะตองใหโอกาส ผูถูก
กลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือนําพยาน หลักฐานมาชี้แจง แกขอกลาวหาดวย
41.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษตออธิการบดี
41.3 หากคณะกรรมการ เห็นวา เปนเหตุกรณี ที่มิไดเปนการจงใจ หรือเปนกรณีที่นักศึกษา
ละเลย การดําเนินการตามขั้นตอน การทําวิทยานิพนธ ที่กําหนดไวและ ไมรายแรง อาจปรับให การ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ ปรากฏผลเป น “ตก” และ นั ก ศึ ก ษาต อ งเริ่ ม ขั้ น ตอน การทํ า
วิทยานิพนธหรือ สารนิพนธใหม ทั้งนี้ ตองไมถือเปนเหตุ ใหตองมีการ ตออายุการศึกษา
41.4 หากเปน การทุ จ ริ ต ร า ยแรง ให เ สนอบทลงโทษ ต อ อธิ ก ารบดี เพื่ อ สั่ ง ให พ น สภาพ
นักศึกษาในกรณีที่ยังคงมีสภาพ เปนนักศึกษา หรือกรณีที่ นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว ใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ถอดถอนปริญญา
ขอ 42 ลิขสิทธิ์
ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากการทํ า การค น คว า อิ ส ระ สารนิ พ นธ
และวิทยานิพนธซึ่งไดรับการอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในการคนควาอิสระ สารนิพนธ
และวิทยานิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับตัวเลมการคนควาอิสระ สารนิพนธ และวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ
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หมวด 8
การสําเร็จการศึกษาและการขออนุมัตปิ ริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 43 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้
43.1 สําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
43.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
43.3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาเรียนไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 คะแนนหรือเทียบเทา
43.4 มีความประพฤติดี
43.5 สํา หรับหลั ก สูตรปริญญาโท นอกเหนื อ จากขอ 43.1 , 43.2 , 43.3 , 43.4
แลว
นักศึกษาจะสําเร็จไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
43.5.1 ไดสอบผานวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(1)
43.5.2 ไดสอบผานวิทยานิพนธสําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(2)
43.5.3 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ เผยแพร ต ามเกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กําหนด
43.5.4 ได ส อบผ า นการค น คว า อิส ระ หรื อ สารนิ พ นธ และการสอบประมวล
ความรูสําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
43.6 สําหรับการสําเร็จหลักสูตรปริญญาเอก นอกเหนือจากขอ 43.1 , ขอ 43.2 , ขอ 43.3
และขอ 43.4 แลว นักศึกษาจะสําเร็จไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
43.6.1 สอบผานการสอบตามขอ 38.5 , ขอ 38.6 และขอ 38.7
43.6.2 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ เผยแพร ต ามเกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กําหนด
ขอ 44 การอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร
44.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดงความ
จํานง ขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนสิ้นภาค
การศึกษาสุดทายของหลักสูตร
44.2 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รต อ
มหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
44.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 43
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44.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ
44.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
หมวด 9
บทเฉพาะกาล
ขอ 45 การดําเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนีม้ ีผลใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จใน
ขณะที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหดําเนินการ หรือปฏิบัติการตอไปตามระเบียบทีใ่ ชบงั คับอยูกอนวันที่
ระเบียบนีม้ ีผลใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ เวนแตถามีขอกําหนดใดแหงระเบียบนี้เปนคุณแก
นักศึกษาหรือการบริหารจัดการใหอนุโลมใชขอกําหนดนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ)
นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ
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ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ป
9 สิงหาคม 2558
9 - 25 สิงหาคม 2558
9 สิงหาคม –
1 กันยายน 2558

9 สิงหาคม 2 กันยายน 2558

29 สิงหาคม 2558
6 กันยายน 2558
30 กันยายน –
10 ตุลาคม 2558
17 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2558
17 พฤศจิกายน –
4 ธันวาคม 2558
28 พฤศจิกายน –
20 ธันวาคม 2558
8 –9, 11 –19
ธันวาคม 2558
9 มกราคม 2559
9 –23 มกราคม 2559

กิจกรรม
- เปดภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ผานระบบ e-Service
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558
- นักศึกษาเปลีย่ น Section และอาจารยที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section
ผานระบบ e-Service ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558
- นักศึกษาถอนรายวิชา ไมมสี ิทธิขอคืนคาหนวยกิต ผานระบบ e-Service
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (นักศึกษาใหม ป 58)
- นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนเรียนสาย ผานระบบ e-Service
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 ณ ธนาคารฯ
- อาจารยที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา และนักศึกษาตรวจสอบผล
การถอนรายวิชาประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 ผานระบบ e-Service
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา
- สอบกลางภาคประจําปการศึกษาที่ 1/2558
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผานระบบ e-Service
- นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคาการศึกษาที่ 2/2558
ผานธนาคารฯ
- นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 ผานระบบ eService
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
- เปดภาคการศึกษาที่ 2/2558
- นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผานระบบ e-Service
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วัน/เดือน/ป
9 – 16 มกราคม 2559

กิจกรรม

- นักศึกษาเปลีย่ น Section และอาจารยที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service
- นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต 100%
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service (นักศึกษาเกา)
9 –25 มกราคม 2559 - นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนเรียนสาย ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผานธนาคารฯ
9 มกราคม –
- นักศึกษาเปลีย่ น Section และอาจารยที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section
2 กุมภาพันธ 2559 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service
- นักศึกษาถอนรายวิชา และไมมีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต
17 –25 มกราคม 2559 - นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต 60%
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service (นักศึกษาเกา)
26 มกราคม –
- นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต 40%
2 กุมภาพันธ 2559 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service (นักศึกษาเกา)
2 –13 มีนาคม 2559 - สอบกลางภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
2 –22 พฤษภาคม 2559 - นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ e-Service
11 –21 พฤษภาคม 2559 - สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
27 พฤษภาคม - นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
2 มิถุนายน 2559
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผานระบบ eService รอบ 2
4 มิถุนายน 2559
- เปดภาคการศึกษาฤดูรอน/2558
4 –12 มิถุนายน 2559 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยน Section
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2558 ผานระบบ e-Service
- นักศึกษาถอนรายวิชา และไมมีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2558 ผานระบบ e-Service
(นักศึกษาใหม ป 58)
- นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนคาหนวยกิต 40%
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2558 ผานระบบ e-Service
(นักศึกษาใหม/เกา)
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วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

4 –14 มิถุนายน 2559

- นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนสาย ภาคการศึกษาฤดูรอน/2558
ผานธนาคารฯ
- นักศึกษาชําระเงินคาเพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูรอน/2558
ผานธนาคารฯ (กรณีนักศึกษาเกา)
6 มิถุนายน 2559
- เปดภาคการศึกษาฤดูรอน/2558
2 – 5 กรกฎาคม 2559 - สอบกลางภาคประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2558
5 –20 กรกฎาคม 2559 - นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที1่ /2559
ผานระบบ e-Service
5 –24 กรกฎาคม 2559 - นักศึกษาชําระคาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
ณ ธนาคารฯ
18 –26 กรกฎาคม 2559 - นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
ประจําภาคฤดูรอน/2558 ผานระบบ e-Service
27 –28, 30 –31
- สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาฤดูรอ น/2558
กรกฎาคม 2559
4 - 8 สิงหาคม 2559 - นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2558 ผานระบบ e-Service รอบ 2
14 สิงหาคม 2559
- เปดภาคการศึกษาที่ 1/2559
***********************************************************

