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ประวัติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริห ารธุร กิจ กอ ตั ้ง ขึ ้น เมื่อ ป พ.ศ. 2518 พรอ มกับ การสถาปนาวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละ
อาชีว ศึกษา (ชื่อ เมื่อเริ่มแรกกอตั้งกอนไดร ับ พระราชทานชื่อ ใหม เปน สถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคลและ
ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อป พ.ศ.2548) จัดตั้งขึ้นเพื่อเปดทําการสอนใน
ระดับปริญญาจึงถือวาเปนสถาบันอุดมศึกษามาตลอดตั้งแตเริ่มกอตั้ง เริ่มแรกใชพื้นที่ของวิทยาเขต จักรพงษ
ภูว นารถ (ชื่อในขณะนั้น) การเรียนการสอนสวนใหญจัดในเวลาชวงบายและเย็นสําหรับหลักสูตรที่เปดทํา
การสอนครั้งแรกนั้น เปน หลักสูต รปริญญาตรี บริห ารธุรกิจ 2 ป เทีย บโอน ภาควิชาที่เ ปด ทําการสอนใน
ขณะนั้น มีเ พีย ง 4 ภาควิช า คือ ธุร กิจ ศึกษาและสัมพัน ธ การบัญชี การตลาด และ การจัด การ และในป
ตอมาไดเปดภาควิชาระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาควิชา
ป พ.ศ. 2522 คณะบริหารธุรกิจ ไดรับงบประมาณใหกอสรางอาคารเรียน และสํานักงานขึ้นภายใน
พื้นที่ของวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถเปนอาคารขนาด 8 ชั้น ทําใหคณะบริหารธุรกิจมีความเปนเอกเทศและ
เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจนปรากฏขึ้นตอสายตานักเรียน นักศึกษาและสาธารณชน มีอาคาร
เรียนเปนของตนเองทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดเต็มเวลา และเปดทําการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา
ไดตงั้ แตป 2524 เปนตนมา
ป พ.ศ.2534 คณะบริหารธุรกิจ ไดยายสถานที่จากที่ตั้งเดิมเขารวมอยูศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล (ชื่อขณะนั้น) ในพื้นที่ 740 ไร บนถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเปนการรวมหนวยงานที่สอนระดับปริญญาที่แยกอยูตามวิทยาเขตตาง ๆ เขามาอยูรวมกัน จึงถือ
ไดวาความเปนมหาวิทยาลัยคือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเทานั้นเกิดขึ้นแลว ณ ที่แหงนี้ และจากชื่อ
ตําบลคลองหกนี้ เ อง ทําใหเ กิดคําเรีย กขานเป น ที่รั บ รูในหมูนั กเรี ยนนั กศึกษาไปจนถึงประชาชนทั่วไปว า
“คณะบริหารฯ คลองหก”
ป พ.ศ.2538 คณะบริหารธุรกิจ ไดเปดสอนนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตร 4 ป รับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เขามาเปนนักศึกษา โดยใชวิธีการสอบคัดเลือกตรง นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยังเปด
ภาควิ ช าเพิ่มขึ้น อีก 3 ภาควิ ช า ในช ว งเวลาที่ย ายเขามารวมอยู ในศูน ย กลางนี้ ได แก ภาควิ ช าการเงิ น
เศรษฐศาสตร และภาษาอังกฤษธุรกิจ ทําใหตั้งแตป พ.ศ.2538 เปนตนมา คณะบริหารธุรกิจ เปนคณะที่
มียอดจํานวนนักศึกษาสมัครเขาสอบเพื่อศึกษาตอมากที่สุด รวมทั้งมียอดจํานวนรับเขาศึกษาตอสูงสุด เปนตน
มา

ป พ.ศ.2541 เปนปแรกที่คณะบริหารธุรกิจ ไดรับนักศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งวิธี คือวิธีการรับนักศึกษามา
จากการสอบคัดเลือกเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หรือ การสอบ Entrance (ชื่อเรียก
ในขณะนั้น) และในป 2545 ไดเพิ่มภาควิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศอีกหนึ่งภาควิชา เพื่อเตรียมการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรสนองตอบนโยบายการเป ด เขตการค า เสรี ใ นภู มิ ภ าค ซึ่ ง นั บ ได ว า เป น ก า วแรกของ
คณะบริ ห ารธุ ร กิจ ที่เ ริ่ มสู การเป น สากล กิจ กรรมต อมาในป 2548 คณะฯ ได ออกประชาสั มพัน ธ (Road
Show) การเปดสอนหลักสูตรนานาชาติที่ประเทศจีน เวียดนาม และในปนี้เองคณะฯ ไดเปดสอนหลักสูตร
นานาชาติบริหารธุรกิจ (International B.B.A. Program) การเปดสอนในรุนแรกนี้มีนักศึกษาถึง 68 คน
สาขาวิชาที่เปดคือ Business English และ Information System
ป พ.ศ.2548 นอกจากจะเปนปแหงการกาวสูความเปนสากล ยังเปนปที่คณะบริหารธุรกิจมีอายุครบ
30 ป คณะบริหารธุรกิจ ไดสรางประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุ รี นั่ น คือ การเป ด สอนระดั บ ปริ ญญาโทเป น คณะแรก หลั กสู ต รที่เ ป ด สอน คื อ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ Master of Business Administration : M.B.A. ใน 2 กลุมผูเรียน 5 สาขาวิชา
คือกลุม Young M.B.A. เปดสอน 4 สาขาวิชา ไดแก Marketing, Information System, General
Management และ International Business Management กลุม Executive M.B.A. เปดสอน 2
สาขาวิชา General Management และ Business Engineering Management มีจํานวนนักศึกษา
เริ่มแรก 167 คน นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ไดพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะเปด
สอนในปการศึกษา 2551
กาลเวลาที่ผานมา กวาสามทศวรรษ เมื่อยอนอดีตจะเห็นไดวา คณะบริหารธุรกิจเติบโตขึ้นมาเปน
ลําดับตั้งแตการจัดการสอนในสภาพแวดลอมที่ไมมีอาคารสิ่งกอสรางเปนของคณะเอง สูการมีอาคารเรียนโอ
อาทันสมัยที่ใชประโยชนพื้นที่ทุกตารางนิ้ว สําหรับนักศึกษาจํานวนกวา 7,000 คน ในดานพัฒนาการทาง
วิ ช าการ คณะบริ ห ารฯ กอตั้ งขึ้ น เพื่อ สอนระดั บ ปริ ญญาโดยตลอด จึ ง มีความเป น อุ ด มศึ กษาที่ ส มบู ร ณ
พัฒนาการทางวิชาการจึงทําใหเกิดสาขาวิชาเพิ่มเปน 9 สาขาวิชา สามารถเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ และ
ขึ้นระดับสองถึงการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงเปนที่ยอมรับจากสังคม คณะบริหารธุรกิจเปนคณะที่มี
จํานวนนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอมากที่สุดมาตลอด และมีจํานวนนักศึกษามากที่สุดเมื่อเทียบ
กับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย สิ่งเหลานี้คือความสําเร็จและความภาคภูมิของคณะบริหารธุรกิจ (นามเรียก
ขานคณะบริหารคลองหก) แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติความเปนมาของโครงการปริญญาเอก
โครงการปริ ญญาเอกหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณฑิต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิจ ได เ ริ่ มมาจากการ
ตัดสินใจของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คือรองศาสตราจารย ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร ที่จะทําใหหลักสูตร
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดขึ้นอยางจริงจัง จากการที่พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดกวางใหสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาเอก ในป พ.ศ.2550 ทานคณบดีไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารางหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้น
ในการจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับนี้ ไดรับความรวมมือจาก
หลายฝาย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีกจํานวนหนึ่งทั้งในภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ซึ่งทาง
คณะบริหารธุรกิจตองขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการจัดทําหลักสูตรและการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกของทางคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
นอกจากนี้ ยังขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.นราศรี ไววนิชกุล อดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันปฏิบัติงานที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (SASIN) และเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารธุรกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)
เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2551 ตามหนังสื อสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/8194 ลงวัน ที่ 12
มิถุนายน 2551
ตอมาคณะบริหารธุรกิจ ไดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551 และเปดทําการเรียนครั้งแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เปนตนมา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
---------------------------------------กําหนดการเปดสอน
เปดดําเนินการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป

คุณสมบัติของผูสมัคร
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง จาก
สถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาใหการรับ รอง และ
มีคุณสมบัติตรงตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2549
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เห็นชอบใหเขาศึกษาไดโดยผานการคัดเลือกตามที่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเห็นชอบ
3. สอบ TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 480 หรือ Computer Based ไมต่ํากวา 157 คะแนน หรือ
Internet Based ไมต่ํากวา 54 คะแนน หรือมีผลสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 4.5 หรือมีผล
สอบ CU-TUEP ไดคะแนนเทียบเทา TOEFL ไมต่ํากวา 480 หรือมีผลสอบ MU-TEST ตั้งแต 45
คะแนน หรือมีผลสอบ RT-TEP เทียบเทา IELTS ไมต่ํากวา 4.5 คะแนนและเทียบเทา Password
ไมต่ํากวา 4.5 คะแนน ทั้งนี้ตองเปนผลการสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ในกรณีที่คะแนนไม
ถึงเกณฑดังกลาว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจ
พิจารณารับเขาศึกษาอยางมีเงื่อนไข โดยตองปฏิบัติตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เห็นชอบ

หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาใชการประเมิน (1) ศักยภาพจากใบสมัคร (2) ขอเสนอดุษฎีนิพนธเบื้องตน (3)
จากการสัมภาษณ (4) จากคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 3 ปการศึกษา และไมเกิน 6 ป
การศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Doctor of Philosophy Program in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย):
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อยอ (อังกฤษ): Ph.D. (Business Administration)
3. วิชาเอก
การตลาด
การจัดการ
การบัญชี
ระบบสารสนเทศ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
หมายเหตุ *วิชาดุษฎีนิพนธ ใหนักศึกษาจัดทําดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ

การวัดผลและสําเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนนตาง ๆ ซึ่งมีระดับคะแนน
คาระดับคะแนนและผลการศึกษาดังตอไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
I
W
AU

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางพอใช ( Poor)
ออน (Very Poor)
ตก (Fail)
สอบผาน/ เปนที่พอใจ(Satisfactory)
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
เขารวมฟงการบรรยาย(Audit)

2.1 วิทยานิพนธ จะประเมินผลการศึกษาเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
2.2 วิชาปรับพื้นฐาน การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบ
ภาษาตางประเทศ ประเมินผลเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/ เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)

การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
1) เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร และสอบผานตาม
เกณฑที่กําหนดในหมวดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
2) มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
3) นักศึกษาตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4) นักศึกษาตองสอบผานกระบวนการสอบดุษฎีนิพนธ และผลงานดุษฎีนิพนธหรือผลงานที่เปน
สวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (International Journal)
จํานวน 1 ผลงาน หรือวารสารระดับชาติ (National Journal) จํานวน 2 ผลงาน และรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference Proceeding) จํานวน 1 ผลงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556
อนึ่ง การตีพิมพ หมายถึง การตีพิมพบทความจากดุษฎีนิพนธ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานการประชุม
(Conference Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และวารสารวิชาการ หมายถึง
วารสารทั้งที่เปนสิ่งตีพิมพและอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) ทางวิชาการที่มีกําหนดการตีพิมพแนนอนและมี
การตีพิมพเปนระยะอยางสม่ําเสมอเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา และบทความที่จะไดรับการตีพิมพในวารสาร
ตองผานการกลั่นกรองคุณภาพจากกรรมการภายนอก (Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการในระดับ
นานาชาติ ตองมีรายชื่อปรากฏในฐานขอมูล Institute for Scientific Information (ISI), SCOPUS,
Science Citation Index (SCI), และ Social Science Citation Index (SSCI) สวนวารสารวิชาการใน
ระดับชาติ ตองมีรายชื่อปรากฏในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
; TCI) หรือตามประกาศรายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัยรับรอง
5) สอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง
เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

คุณสมบัติของอาจารย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา ไดรับปริญญาเอก หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย จํานวน 3 คนขึ้นไป
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษที่ไดรับปริญญาเอก หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย ผูสอบวิทยานิ พนธ เปน คณาจารยประจําและอาจารย พิเศษที่ไดปริ ญญาเอก หรื อเป น
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
อาจารยประจําหนึ่งคนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาเอก ไดไมเกิน 5 คน

สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หองสมุด
1. หองสมุดประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหนังสือ ตํารา
ภาษาไทย ตําราภาษาตางประเทศ วารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2. หองสมุดสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี โดยมีหนังสือและตําราภาษาไทย หนังสือและตําราตางประเทศ วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาตางประเทศ วิทยานิพนธ ภาษาไทย วิทยานิพนธ ภาษาตางประเทศ
3. หองสมุดออนไลน ซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพือ่ คนหาขอมูล
4. ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน ที่ประกอบดวยฐานขอมูล ERIC, MEDLINE, IEEF/IEE,
ABI/Inform, ProQuest PQDT, Lexis /Nexis, Journal Link, BUBL Information Service
และ Dissertation Abstract Online

งบประมาณ
งบประมาณจากการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคาใชจายในการผลิตดุษฎีบัณฑิต จะ
ดําเนินการภายใตการบริหารการเงินจากโครงการปริญญาเอกมากที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากรัฐบาล

โครงสราง/หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
ประเภทของหลักสูตร แบบ 2.1
เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายงานวิชาเพิ่มเติม โดยผูเขาศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีก 12 หนวยกิต (แบบ 2.1 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548)

โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
- กลุมวิชาบังคับ
- กลุมวิชาเอก
2. หมวดวิชาเลือก
3. ดุษฎีนิพนธ

18
9
9
6
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิตอไปนี้
คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุมวิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา/กลุมวิชา

XX- X X X - X XX
12 3 4 5 6 7 8
1. ตําแหนงที่ 1-2
หมายถึง คณะ
2. ตําแหนงที่ 3
หมายถึง ภาควิชา/สาขา
3. ตําแหนงที่ 4
หมายถึง สาขาวิชา
4. ตําแหนงที่ 5
หมายถึง แขนงวิชา/กลุมวิชา
5. ตําแหนงที่ 6
หมายถึง ปที่ควรศึกษา
6. ตําแหนงที่ 7-8
หมายถึง ลําดับวิชาในหมวดวิชา/กลุมวิชา
ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
X (X- X- X)

รายวิชา
รายวิชาปรับพื้นฐาน
05-310-604

การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร
3(3-0-6)
Strategic Management for Executives
หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไมเกี่ยวของทางบริหารธุรกิจ จะตองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อ
ปรับพื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิต และตองมีผลการเรียนผานเกณฑในระดับ S ในรายวิชา 05-310-604 ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. หมวดวิชาบังคับ ศึกษา 18 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
05-110-801 การวางแผนวิจัยธุรกิจ
Business Research Planning
05-110-802 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research
05-110-803 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
Advanced Statistics for Research
1.2 กลุมวิชาเอก ศึกษา 9 หนวยกิต โดยศึกษาจาก 5 กลุมวิชาดังตอไปนี้
1) กลุมวิชาการตลาด
05-210-801 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
Qualitative Research in Marketing
05-210-802 โมเดลขั้นสูงทางคณิตศาสตรสําหรับการตัดสินใจทาง
การตลาด
Advanced Mathematical Models in Marketing
Decision Making
05-210-803 พฤติกรรมผูบริโภคขั้นสูง
Advanced Topics in Consumer Behavior
05-210-804 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการตลาด
Marketing Theory and Concept
05-210-805 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
Seminar in Selected Topics in Marketing
05-210-806 การตลาดเชิงกลยุทธขั้นสูง
Advanced Strategic Marketing
05-210-807 การวิจัยเชิงทดลองทางการตลาด
Experimental Research Methods in Marketing

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) กลุมวิชาการจัดการ
05-310-801 การวางแผนและกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธขั้นสูง
Advanced Policy and Planning Strategy
05-310-802 การบริหารเชิงกลยุทธธุรกิจขั้นสูง
Advanced Business Strategy Management
05-310-803 พฤติกรรมองคการขั้นสูง
Advanced Organizational Behavior
05-310-804 สัมมนาภาวะผูนํา
Seminar in Leadership
05-310-805 การพัฒนาองคการขั้นสูง
Advanced Organizational Development
3) กลุมวิชาการบัญชี
05-410-801 ทฤษฎีการบัญชีรวมสมัย
Contemporary Accounting Theory
05-410-802 สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting Research
05-410-803 สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting Research
05-410-804 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems Research
05-410-805 สัมมนาหัวขอพิเศษในการวิจัยทางการบัญชี
Seminar in Special Topics of Accounting Research
4) กลุมวิชาระบบสารสนเทศ
05-510-801 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Special Study Course
05-510-802 ทฤษฎีขั้นสูงในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Advanced Theory in Business Information Systems
05-510-803 การจัดการและกลยุทธทางดานสารสนเทศ
Information Technology Strategy and Management
05-510-804 สัมมนาทฤษฎีของระบบสารสนเทศ
Seminar in General Information Systems Theory
05-510-805 สัมมนาระบบสารสนเทศขั้นสูง
Seminar in Advanced Management Information
Systems
05-510-806 สัมมนาโครงสรางและขั้นตอนในการตัดสินใจดานสารสนเทศ
Seminar in Information Systems Decision Procedures and
Structures

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(3-0-6)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

05-510-807

สัมมนาการประยุกตใชงานวิจัยระบบสารสนเทศ
Seminar in Applied Management Information
Systems Research

5) กลุมวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
05-910-801 รูปแบบการบริหารงานแบบสากล
Global Management Model
05-910-802 กลยุทธการตลาดระหวางประเทศขั้นสูง
Advanced International Marketing Strategy
05-910-803 การบริหารการเงินระหวางประเทศขั้นสูง
Advanced International Financial Management
05-910-804 สัมมนาการบริหารงานขามวัฒนธรรม
Seminar in Cross – Cultural Management
05-910-805 โครงการระหวางประเทศขั้นสูง
Advanced International Project
05-910-806 การบริหารการขนสงและโซอุปทานระหวางประเทศขั้นสูง
Advanced International Logistics and Supply Chain
Management
05-910-807 การประยุกตเศรษฐศาสตรระหวางประเทศขั้นสูง
Advanced Applied International Economics

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(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเลือก ศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกจากกลุมวิชาเอกใดก็ได
3. ดุษฎีนิพนธ ทําดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต
05-010-901
ดุษฎีนิพนธ 1*
Doctoral Dissertation 1
05-010-902
ดุษฎีนิพนธ 2*
Doctoral Dissertation 2
05-010-903
ดุษฎีนิพนธ 3*
Doctoral Dissertation 3
หมายเหตุ *วิชาดุษฎีนิพนธ ใหนักศึกษาจัดทําดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ

12(0-36-24)
12(0-36-24)
12(0-36-24)

แผนการศึกษา
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
05-110-801 การวางแผนวิจัยธุรกิจ
05-110-802 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
05-xxx-xxx วิชาเอก 1
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ทฤษฎี
3
3
3
9

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
18

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
05-110-803 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
05-xxx-xxx วิชาเอก 2
05-xxx-xxx วิชาเอก 3
รวม

หนวยกิต
3
3
3
9

ทฤษฎี
3
3
3
9

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
18

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
05-xxx-xxx วิชาเลือก 1
05-xxx-xxx วิชาเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3
3
6

ทฤษฎี
3
3
6

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
6
0
12

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
05-110-901 ดุษฎีนิพนธ 1
รวม

หนวยกิต
12
12

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
36
24
36
24

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
05-110-902 ดุษฎีนิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
12
12

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
36
24
36
24

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
05-110-903 ดุษฎีนิพนธ 3
รวม

หนวยกิต
12
12

ทฤษฎี
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
36
24
36
24

หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ไมเกี่ยวของทางบริหารธุรกิจ จะตองศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อปรับพื้นฐาน โดยไมนับหนวยกิต และตองมีผลการเรียนระดับ S ในรายวิชา 05-310-604 วิชาปรับพื้นฐาน
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพื้นฐาน
05-310-604 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร*
3(3-0-6)
Strategic Management for Executives
กระบวนการในการจัดการระดับสูง โดยมุงเนนที่การดําเนินงานระยะยาว การวางแผนเชิงกล
ยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตอกิจการที่ดําเนินงาน
ขามชาติ ปญหาที่เกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม ซึ่งจะมีผลตอการดําเนินกลยุทธ
Learning process for advanced management for long term operations,
approaches to strategic planning, practical implications of strategic
management, gaining an international perspective on strategic management,
and examining aspects of cultural practices that affects strategic planning
หมายเหตุ * วิชาไมนับหนวยกิต การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
รายวิชาวิจัยพื้นฐาน
05-110-801 การวางแผนวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Planning
กระบวนการวิจั ยทางธุรกิจทั้งระบบ ลักษณะ และประเภทของงานวิ จัย กรอบแนวคิดและ
สมมติ ฐานการวิ จั ย การวั ดค าตัวแปร การกําหนดประชากร และการสุ มตั วอย าง การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิธีการเขียนงานวิจัย รูปแบบหลักการ กฎเกณฑตางๆ ตามมาตรฐานสากล ทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวางแผนโครงการวิจัย ศึกษาจากทฤษฎี และผลงานวิจัย
อภิปรายผล และวิเคราะหรวมกันในชั้นเรียน โดยการนําเสนอโครงการวิจัยรายบุคคล และ
อภิปรายรวมกัน
Integrating process of business research skills through planning an independent
research project, developing research skills in context through qualitative and
quantitative research such as create conceptual framework and research
hypotheses, management of variables, determination of population and sampling,
data collection, methods of research writing, principles and rules and present
individual research and discussion

05-110-802

สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Research
สถิติประเภทตางๆ เพื่อการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ซึ่งประกอบดวย การ
ประมาณคา การสมมติฐาน สถิติทดสอบ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม การวิเคราะห ความแปรปรวนพหุ คุณ การวิ เคราะหส หสัมพันธ การเลือก
เทคนิคสถิติอยางเหมาะสม โดยใหผูเรียนนําเสนอเคาโครงงานวิจัย พรอมทั้งสมมติฐานและ
สถิติที่ใช พรอมกับอภิปรายรวมกัน
Learning appropriate statistical skills needed for the academic study of
business and for conducting research, descriptive statistics, inferential
statistics including parameter estimation, hypotheses testing, t-test, chisquare test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, correlation analysis , appropriate
statistical techniques selection research proposal presentation with used
hypotheses and statistics joint discussion

05-110-803

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Research
วิชาบังคับกอน : 05-110-802 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Pre-requisite 05-110-802 Statistics for Business Research
สถิ ติ สํ าหรั บ ตั ว แปรหลายตั ว ประกอบด ว ย การวิ เ คราะห ความถดถอยเชิ ง พหุ คุณ การ
วิ เ คราะห เ ส น ทาง การวิ เ คราะห ป จ จั ย การวิ เ คราะห จํ า แนกกลุ ม การวิ เ คราะห ค วาม
ถดถอยโลจิสติก การวิเคราะหคาโนนิคอล การวิเคราะหกลุม และการวิเคราะหสมการ
โครงสราง โดยมุงเนนการเลือกเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสม และนําผลวิจัยที่มีการใช
สถิติดังกลาวมาอภิปราย
Advanced modern methods for analyzing multivariate statistics. Methods to
be covered include multiple regression analysis, path analysis, factor analysis,
discriminant analysis, logistic regression, canonical analysis, cluster analysis,
structural equation modeling, appropriate analytical techniques selection and
research result presentation

กลุมวิชาเอกการตลาด
05-210- 801 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการตลาด
3(3-06)
Qualitative Research in Marketing
เทคนิคการเก็บและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เทคนิคตางๆ การวิเคราะหกรณีศึกษา ซอฟตแวรและโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะหเรื่องเลา มุมมองทางดานความเชื่อถือได ความเที่ยงตรง
ประเด็นทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวของในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Designing and carrying out a qualitative research through marketing approach,
and then conduct fieldwork to collect data, analysis of case study, software
and program in analyzing qualitative data, Grounded theory technique,
narrative analysis, perspectives on reliability and validity, ethical issue related
to qualitative research
05-210-802

โมเดลขั้นสูงทางคณิตศาสตรสําหรับการตัดสินใจทางการตลาด
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Models in Marketing Decision Making
โมเดลเชิงปริมาณ และวิธีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนทางดานผลิตภัณฑราคา และการ
สงเสริมการตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ คุณคาตราสินคาและผูบริโภค การ
แนะนําผลิตภั ณฑใหม การจัดโครงสรางตลาด การแพรหลายของผลิตภั ณฑใหม การ
ตัดสินใจทางการตลาดภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน โมเดลสวนประสมการสงเสริม
การตลาด พฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินคา และโมเดลทางการแขงขัน
Quantitative model and methods relevant to planning of product price and
promotion contents, including conjoint analysis, information search, positioning,
brand and consumer equity, new product information, market structuring, new
product diffusion, marketing decision-making under risk and uncertainty,
promotion mix model, brand switching behavior, and competitive model

05-210-803

พฤติกรรมผูบริโภคขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Topics in Consumer Behavior
พฤติกรรมผูบริโภคขั้นสูง เชน ความรูของผูบริโภค การเรียนรู ความทรงจํา การจัดกลุม ทฤษฎี
ทางทัศนคติ การตัดสินใจ ความชอบ และอิทธิพลทางสังคม เชิงพฤติกรรม ศึกษากระบวนการ
ทางพฤติกรรมของผูซื้อทั่วไปและผูซื้อธุรกิจ อิทธิพลจากภายนอกและภายในตอการตัดสินใจ
รวมทั้งความเหมือนและความแตกตางของกระบวนการตัดสินใจเลือก ระหวางผูซื้อทั่วไปและผู
ซื้อธุรกิจ
Advanced consumer behavior topics such as consumer knowledge, learning,
memory categorization, attitude theory, decision marking, affect and social
influences, psychology and economics Emphasis is on the application into
quantitative research, and behavioral research, study behavioral process of buyer
in general and business buyer, external and internal information on discussion as
well as similarities and differentiation of choice process behavior between general
buyer, and business buyers

05-210-804

ทฤษฎีและแนวความคิดทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Theory and Concept
แนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดที่เขมขน ตั้งแตป 1900 จนถึงปจจุบัน โดยมุงเนน ที่
การพั ฒ นาของทฤษฎี การคาดการณ ถึ ง การพั ฒ นาทฤษฎี ใ นอนาคต พั ฒ นาการทาง
ประวั ติ ศ าสตร ข องหลั ก การทางการตลาด ทบทวนสาระสํ า คั ญ ของแนวความคิ ด ทาง
การตลาด ตระหนักถึงองคประกอบทางแนวความคิดและทางโครงสร างของทฤษฎีทาง
การตลาด กระตุนใหนักศึกษาเริ่มสรางแนวความคิดและทฤษฎีทางการตลาดของตนเอง
Intensive marketing theory and concept since 1900 until present, focus is on
developing theory and estimating it’s development in the future, historical
development of marketing principles, review key of marketing concepts,
Recognize components of concept and structure of marketing theory,
stimulate student to build marketing concept and marketing theory on their
own

05-210-805

สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
3(3-0-6)
Seminar in Selected Topics in Marketing
การพัฒนาทฤษฎี การวิจัยเชิงพฤติกรรม การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงเรื่องที่สําคัญทาง
การตลาด เชน การแบงสวนตลาด กลยุทธการโฆษณา การสงเสริมการตลาด การกําหนด
ราคา การพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย พนักงานขายและการคา
ปลีก ศึกษาโมเดลสําคัญที่นักทฤษฎีทางการตลาดกําลังสนใจในป จจุบัน เพื่อที่จ ะพัฒนา
ความสนใจทางการวิจัยใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Theory development, behavioral research, quantitative research in order to
study important concepts in marketing such as segmentation, advertising
strategies, promotion, pricing, product development and management,
distribution channel, sales force, and retailing, important models that are
currently of interest among marketing theorists to develop a deeper research
interest

05-210-806

การตลาดเชิงกลยุทธขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Strategic Marketing
การตลาดรวมสมัยมากขึ้นและที่จะพัฒนาทักษะในการพัฒนาทางการตลาดที่
ประสบ
ความสําเร็จ วรรณกรรมทางดานวิชาการ ทั้งทางทฤษฎีและทางการคนควาทดลองที่เกี่ยวกับ
การตลาดเชิงกลยุทธ การสรางและการนํากลยุทธการตลาดไปปฏิบัติ เชน วงจรชีวิตผลิตภัณฑ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารกลุมผลิตภัณฑ และโมเดลการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ กลยุทธที่
ประสบความสําเร็จเปรียบเทียบกับกลยุทธที่ลมเหลว ความสัมพันธของการตลาดกับหนวยงาน
อื่นๆ ทางธุรกิจ ปญหาเกี่ยวของกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
Contemporary marketing and developing skills to formulate successful marketing,
academic literatures both on theory and experiments related to strategic
marketing on creating and applying marketing strategy into practice such as
product life cycle, product development, managing product portfolios and other
resource allocation models, successful strategy versus failed strategy, relationship
of marketing to other business functions, problems related to the application of
strategy into practice

05-210-807

การวิจัยเชิงทดลองทางการตลาด
3(3-0-6)
Experimental Research Methods in Marketing
การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การพัฒนาแนวความคิดการวิจัยเชิงทดลอง การเก็บขอมูล
และกระบวนการพัฒนาเครื่องมือการวัดที่เชื่อถือได ภัยคุกคามตอความถูกตองเที่ยงตรงใน
การวิจัย และมาตรการควบคุมและการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิเคราะหขอมูล
การไดความรูเชิงปฏิบัติถึงการนําเทคนิคการถดถอย และการวิเคราะหความแปรปรวนกับ
ขอมูลเชิงทดลอง
Developing and designing experimental and quasi experimental research,
development of concepts of experimental research, data collection, and
developmental process of reliable instrument, threats to validity, and control
measures for designing experimental research, data analysis, gaining practical
knowledge emphasizing on regression technique, analysis of variance with
experimental data

กลุมวิชาเอกการจัดการ
05-310-801 การวางแผนและกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Policy and Planning Strategy
ปรัชญา แนวคิด และแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนเชิงกลยุทธขององคการ
มุงเนนที่การปฏิบัติ และกรณีศึกษาบนพื้นฐานของสภาพแวดลอมจริง ในลักษณะการศึกษา
รายกรณี กําหนดนโยบาย กําหนดแผนเชิงกลยุทธ การปฏิบัติตาม กลยุทธ และการ
ประเมินผลกลยุทธ
Philosophies, concepts and guidelines for determining policy and
organizational planning strategy focusing on practices and case studies based
on real environment, case by case analysis determining policy, determining,
implementing, and evaluating strategy
05-310-802

การบริหารเชิงกลยุทธธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business Strategy Management
กรณีศึกษาหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธทางการบริหารจัดการในระดับผูบริหาร
สู ง สุ ด ขององค การธุ ร กิ จ ในทุ กด า นประกอบกัน ทั้ ง ด า นการเงิ น การตลาด การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนศึกษาบริษัทขนาดใหญที่ไดรับการยอมรับ เนนที่กลยุทธทั้งระดับ
บริษัท ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่
Case studies of research relevant to business management strategy at top
executive level of business organization from all related fields including
finance, marketing, management, human resource by focusing on corporate,
business, and functional strategies

05-310-803

พฤติกรรมองคการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organizational Behavior
กระบวนทัศน ประวัติศาสตร ระเบียบวิธีการ และกรอบแนวคิดการวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษยในองคกร โดยมุงเนนกระบวนทัศนจุลภาค (การรับรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ
และการเรียนรู) พลวัตร (พลวัตรกลุม ความขัดแยง ความเครียด อํานาจและการเมือง และ
ภาวะผูนํา) และวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนมุงเนนแนวทางการประยุกตการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคกร
The perspective, historical background, methodology and theoretical
framework for human behaviour in organizations are studied, attention is
given the micro perspective (perception, personality and attitudes,
motivation, and learning), the dynamics (group dynamics, conflict, stress,
power and politics, and leadership), and organizational culture, applications
for performance improvement, organizational change, and development are
stressed

05-310-804

สัมมนาภาวะผูนํา
3(3-0-6)
Seminar in Leadership
รูปแบบการเปนผูนําแบบตางๆ พรอมทั้งวิเคราะหและสรุปผลจากตัวแบบของผูนําในวงการ
ธุรกิจ อภิปรายและวิเคราะหรวมกันในชั้นเรียน และนําเสนอในรูปแบบของการวิเคราะหเชิง
ลึก อิงทฤษฎีผูนําที่เกี่ยวของ และอิงผลงานวิจัย
Exploring type of leadership styles, analysis and conclusion from leaders
model in business, discussion and analysis in the classroom and present in
the form of in-depth analysis, using related leadership theory and research
results

05-310-805

การพัฒนาองคการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organizational Development
แนวคิดทางดานสภาพแวดลอมขององคการ แนวคิดทางดานพัฒนาองคการ และศึกษากรณี
ตัวอยางและผลงานวิจัยดานการพัฒนาองคการ จนนําความสําเร็จมาสูองคการ
Concepts of organizational environment and development from case study
and research results regarding organizational development that lead to
successful for the organization

กลุมวิชาเอกการบัญชี
05-410-801 ทฤษฎีการบัญชีรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Accounting Theory
การวิเคราะหเหตุการณและกรณีศึกษาทางการบัญชีรวมสมัย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ทางการบัญชี ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และหนวยงานที่เกี่ยวของทางการบัญชี
Understanding critical thinking of contemporary accounting situations and
cases, accounting paradigm shift including of accounting concepts, accounting
theory and related accounting organizations
05-410-802

สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Financial Accounting Research
การอภิปรายงานวิจัยหรือเหตุการณจริงเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางการบัญชีการเงิน ทั้งใน
เรื่องแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐานทั้งของไทยและตางประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บัญชีการเงิน
Discussing on case studies research and real cases pertaining to financial
accounting including of accounting concepts, accounting theory, Thai and
foreign accounting standards and others that related to financial accounting

05-410-803

สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting Research
การอภิ ป รายงานวิ จั ย หรื อ เหตุ การณ จ ริ ง เกี่ย วกั บ ประเด็ น ป ญหาทางการบั ญ ชี บ ริ ห าร
เกี่ยวกับ การพัฒนาเทคนิคของการบัญชีตนทุนและการบัญชีบริหาร ผลกระทบของขอมูล
ทางการบัญชีตอการตัดสินใจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบัญชีบริหาร
Discussing on case studies research and real cases pertaining to managerial
accounting including of development of cost accounting, managerial
accounting techniques, impacts of accounting information to decision making
and others that related to managerial accounting

05-410-804

สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Information Systems Research
การอภิ ป รายงานวิจั ย หรื อ เหตุ การณจ ริ งเกี่ย วกับ ประเด็ น ปญหาทางระบบสารสนเทศ
ทางการบั ญชี เกี่ย วกั บ การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบั ญชี ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Discussing on case studies research and real cases pertaining to accounting
information system including development of accounting information system
, impacts of accounting information system and others that related to
information accounting system

05-410-805

สัมมนาหัวขอพิเศษในการวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Special Topics of Accounting Research
การอภิปรายงานวิจัย หรือ เหตุการณจริงเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางการสอบบัญชี การ
บัญชีภาษี อากร การศึกษาทางการบัญชี และอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบัญชี
Discussing on case studies research and real cases pertaining to accounting
problems including auditing , taxation accounting and accounting education
and others related professional accounting

กลุมวิชาเอกระบบสารสนเทศ
05-510-801 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(3-0-6)
Special Study Course
โดยนักศึกษาตองยื่นขอเสนอขอลงทะเบียนรายวิชา เพื่อรับการอนุมัติกอนลงทะเบียนเรียน
อยางนอย 1 เดือน นักศึกษาเสนอขอศึกษาเรื่องที่สนใจซึ่งไมมีในรายวิชาปกติโดยไดรับ
คําแนะนําและตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาประจําภาควิชาและตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ป รึกษารายวิ ชา หรื ออาจารยที่ปรึ กษาดุษฎี นิพนธ เนื้ อหาที่สนใจตองเป น
งานวิจัย หรือการสรางนวัตกรรมใหมโดยตองมีแสดงผลสําเร็จและตรวจสอบไดในรูปแบบ
ของผลงานเผยแพร โครงงาน การสอบภาคพิสดาร หรือการวัดประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อนํา
ความรูที่ไดไปดําเนินงานตอ หรือเปนสวนหนึ่งของการทําดุษฎีนิพนธ
The compulsory courses are to be approved by the program director and the
consulting professor, the prospective student must submit an application of
proposed study plan for the department approval at least one month before
registration, a student may submit a study plan of his or her interested
subject that is not on the regular program but has been considered and
recommended by the consulting professor of the subject and must has an
approval of the dissertation consulting professor on the subject’s research
matter or creating new innovation by a successful study result which can be
reexamined through publication of the research, program, special
examination or any other measures to use the gained knowledge for the
purpose of continuing the study or to be a part of the dissertation

05-510-802

ทฤษฎีขั้นสูงในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Theory in Business Information Systems
ทฤษฎี ร ะบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น ที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาใหม ประยุ ก ต ท ฤษฎี ใ ห
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแตละองคกรธุรกิจ แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับทฤษฎีนั้น
ๆ เพื่อผลในการวิเคราะหใหเขาใจอยางถองแทถึงแนวคิดและโครงสรางพื้นฐานของทฤษฎี
รวมทั้ง มีการศึกษาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีนั้น ๆ
Learning and understanding new theoretical developments in business
information system in order to adapt the theories into business organization,
exploring fundamental concept in relations to the theory to understand
critical analysis of theory, assumptions with respect to the literatures

05-510-803

การจัดการและกลยุทธทางดานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Strategy and Management
ความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการวางกลยุทธทางดานธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ย วของ และการบริ หารจั ด การทรัพยากรบุ คคลทางด านสารสนเทศ การวางกลยุ ทธ
ทางดานสารสนเทศ ที่มีการประสานงานอยางมีระบบกับกลยุทธทางธุรกิจขององคกร การ
ประยุกตใชความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศกับความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
องคกร โครงสร าง การบริ ห ารจั ด การ การจั ด การเฉพาะที่เ กี่ย วกับ ส ว นของการใช งาน
สารสนเทศ และความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ในระบบธุรกิจ รวมถึงองคกรภายนอก การ
กําหนดนโยบายการใชสารสนเทศขององคกร ที่จะสงผลกระทบสําคัญตอ กลยุทธดานอื่น ๆ
ขององคกรในภาพรวม
Importance of information system for business strategies, related information
systems (IS), human resource management of related information systems
personnel management, information systems strategies, systematic
corroboration and organizational strategies, implementation of information
systems for organizational development, managerial structures and
management for specifically related information system units, relationships
among other units in business system and external organizations, policy
determination for information system implementation in the organization, and
impacts of advance information system implementation and other overall
business strategies

05-510-804

สัมมนาทฤษฎีของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in General Information Systems Theory
การอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีตาง ๆ ในการออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ระบบสารสนเทศในองคกร ความสัมพันธของทฤษฎีสารสนเทศที่มีผลตอปรัชญาการบริหาร
จัดการองคกร
Discussing on case studies research designing theories of information systems
and communications and role of information systems in organizational
management

05-510-805

สัมมนาระบบสารสนเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Management Information Systems
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ทั้งในดานการเปนองคกรผูริเริ่มนวัตกรรมใหม ๆ
ตลอดจนการประยุกตใชสารสนเทศกับการวางกลยุทธขององคกร ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
Information systems use within the organizations, innovative organizations,
implementation of information systems and business strategies, appropriate
and efficient implementation of information systems in the organizations

05-510-806

สัมมนาโครงสรางและขั้นตอนในการตัดสินใจดานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Information Systems Decision Procedures and Structures
โครงสร างและขั้นตอนในการตั ด สิ นใจเกี่ย วกับ ระบบสารสนเทศ ทั้งในระดั บ สว นบุ คคล
ระดั บ กลุ ม ปฏิ บั ติ ง าน และในระดั บ การบริ ห ารงานขององค ก ร ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศที่มีตอกระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจขององคกร
Discussing on structures and procedures in decision making from personal
level, operating team level, on to organization managing level , the impacts
of information systems on decision making procedures of organizations

05-510-807

สัมมนาการประยุกตใชงานวิจัยระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Applied Management Information Systems Research
กระบวนการในการออกแบบและดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ขอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยทางดานระบบสารสนเทศ
Discussing on procedures in designing and operating researches of
information systems, knowledge of today’s interesting it issues, important
information about operation of information system researches

กลุมวิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ
05-910-801 รูปแบบการบริหารงานแบบสากล
3(3-0-6)
Global Management Model
การวิเ คราะหทักษะความรู ทางกระบวนการบริห ารจัด การสากล การเรี ยนรูรู ปแบบการ
บริหารจัดการสากล นโยบายการบริหารจัดการสากล การนําเสนอและพัฒนาการบริหาร
จัดการสากล การวิเคราะหกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Analytical skills for global management process, learning of global
management pattern, global management policy, presentation and global
management development, case study analysis and related researches
05-910-802

กลยุทธการตลาดระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced International Marketing Strategy
นโยบายและกลยุทธทางการตลาดสากล การพัฒนานโยบายและกลยุทธทางการตลาดสากล
การวิเคราะหกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การอภิปลายและนําเสนอกรณีศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของ
Global marketing policies and strategies, global marketing policies and
strategies development, case study analysis and related researches, case
study discussion and presentation

05-910-803

การบริหารการเงินระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced International Financial Management
บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงิน แนวคิดและทฤษฎีดานการเงินระหวางประเทศ
บทบาทการเงินตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารการเงินกับแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพองคกรในการดําเนินงานขามชาติ การวิเคราะหกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Role of exchange rate, money market, international financial concepts and
theories, financial roles toward international business operation, financial
management and organizational efficiency development in international
business operation, case study analysis and related researches

05-910-804

สัมมนาการบริหารงานขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Seminar in Cross – Cultural Management
ความแตกต างของวั ฒ นธรรมกั บ การบริ ห ารจั ด การ การวิ นิ จ ฉัย ความแตกต า งทางด า น
วัฒนธรรมที่มีผลตอการบริหารงานดานบุคคล การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากความแตกตาง
ทางวั ฒ นธรรมของกลุ ม ประเทศต า งๆ แนวทางแก ป ญ หาที่ เ กิ ด จากความแตกต า งทาง
วัฒนธรรม การประยุกตการบริหารบุคคลตางวัฒนธรรม ประเด็นปญหาสูงานวิจัยทางดาน
การบริหารงานขามวัฒนธรรม การวิเคราะหกรณีศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Cultural differences and management, impact diagnoses of cultural
differences toward human resource development, problems analysis of
national cultural differences, problem-solving directions of cultural
differences, applications of personnel management in cultural difference
aspects, issues of cultural difference problems to researches of crosscultural management, Case study analysis and related researches

05-910-805

โครงการระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced International Project
วางแผนการศึกษารายวิชาทางการวิจัยหรือบริหารธุรกิจระดับสูง โดยจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยในตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งวิชาโดยการประสานงานของคณะ
หรือโดยผูเรียน และสรุปผลการเรียนสงคณะ
Planning to study in research or in advanced business admin by organizing
class in advanced graduate level at foreign university by the cooperation of
faculty or students, and summarized the result and present to the faculty

05-910-806

การบริหารการขนสงและโซอุปทานระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced International Logistics and Supply Chain Management
หวงโซอุปทานและการขนสง การกําหนดปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบโซอุปทานของ
ธุรกิจ ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานและการขนสง การวิเคราะหและ
อภิปรายทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานและการขนสง
Supply chain and logistics, problem identification and developmental
directions of supply chain, related researches and theories of supply chain
and logistics, analysis and discussion of related researches and theories of
supply chain and logistics

05-910-807

การประยุกตเศรษฐศาสตรระหวางประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Applied International Economics
บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจ การวิ เคราะหผลกระทบที่มีตอธุรกิจ
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ การประยุกตเศรษฐศาสตรระหวางประเทศขั้นสูง
วิเคราะหและอภิปรายงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Roles of various economic systems, theories of economic systems, impacts
analysis of basic economic systems factors, applications of advance
international economic, analysis and discussion of related researches and
theories

กลุมวิชาดุษฎีนิพนธ
05-010-901 ดุษฎีนิพนธ 1*
12(0-36-24)
Doctoral Dissertation 1
เคาโครงดุษฎีนิพนธ และสอบผานการปองกันเคาโครงดุษฎีนิพนธ
A dissertation proposal and dissertation defense must be accepted or passed
05-010-902

ดุษฎีนิพนธ 2*
12(0-36-24)
Doctoral Dissertation 2
บททบทวนวรรณกรรมอยางละเอียด พรอมรายงานโดยมีเนื้อหาครอบคลุม บทนํา การ
ทบทวนวรรณกรรมและระเบียบวิธีวิจัย นําโครงการวิจัยที่กําหนดในดุษฎีนิพนธ 1 ไปเก็บ
ขอมูล พรอมประมวลผล นําเสนอผลลัพธของการวิจัยและสอบผานความกาวหนาของดุษฎี
นิพนธ
A progress report including introduction, comprehensive literature reviews
and dissertation methodology together with its study result and data analysis
must be submitted and presented to the dissertation examiners

05-010-903

ดุษฎีนิพนธ 3*
12(0-36-24)
Doctoral Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ และสอบผานการปองกันดุษฎีนิพนธ และดุษฎีนิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรองกอนการตีพิมพและเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
Dissertation must be published or at least a part of the dissertation has been
accepted to be published in academic journals or academic articles that has peer
review before publication and be accepted in the field, finally, dissertation
should be submitted for examination and then the dissertation defense must
be accepted or passed
หมายเหตุ *วิชาดุษฎีนิพนธ ใหนักศึกษาจัดทําดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ.2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงมีมติใหตราขอบังคับไว ดังนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในขอบั งคับ ระเบี ย บ คําสั่ ง หรื อประกาศอื่ น ใดในส ว นที่กําหนดไว แล ว ใน
ขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชความในขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตศึกษา”
หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหความเห็นชอบ
“คณะ”
หมายถึง คณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และใหรวมถึง
คณะที่ไดรับอนุมัติจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งมาจาก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ หรื อ ผู อื่ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ไม ต่ํา กว า อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
สูงสุดของคณะที่เปดทําการสอน
“อาจารยบัณฑิตศึกษา”
หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีโดยคําแนะนําของ
คณบดี ใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“นักศึกษา”
หมายถึง ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
“ผูทรงคุณวุฒิ”
หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง จนเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ”
หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย
วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจําใน
มหาวิทยาลัยเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปน
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปนที่ยอมรับใน
ระดับหนวยงาน หรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ
9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
ขอ 5
ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับ นี้ และใหมีอํานาจในการออกระเบีย บประกาศ
หรือหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
การดํา เนินการใดๆ ที่เ กี่ย วกับ การศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา ซึ่งมิไดกําหนดไวหรือไมเ ปน ไปตาม
ขอบังคับนี้ ใหคณะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆไป โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการจัดการศึกษา ประสานงาน และสนับสนุนการ
ดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกันของคณะ
ขอ 7 ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตร ตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการหลั ก สู ต รนั้ น
โดยองคป ระกอบและอํา นาจหน าที่ ข องคณะกรรมการให เ ป น ไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย
หมวดที่ 2
ระบบการศึกษา
ขอ 9 ระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหจัดการศึกษาเปน 3 ระบบ ดังนี้
9.1 การศึกษาภาคปกติ ใหจัดการศึกษาเปนแบบระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน
2 ภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่งมีร ะยะเวลาไมน อยกว า 15 สัป ดาห และอาจเป ดสอนภาค
การศึกษาฤดูรอนได ซึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับภาค
การศึกษาปกติ ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของปการศึกษาเดียวกัน
9.2 การศึกษาภาคสมทบ เปนการจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือนอกเวลา
ราชการในภาคการศึกษาปกติ
9.3 การศึกษาภาคพิเศษ เปนการจัดการศึกษาในภาคการศึกษาปกติหรือรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้
9.3.1 การศึกษาเฉพาะชวงเวลาของป จัดเฉพาะชวงของภาคการศึกษาหรือจัดเฉพาะใน
ภาคฤดูรอน
9.3.2 การศึ ก ษาแบบนานาชาติ เป น การจั ด การศึ ก ษาโดยความร ว มมื อ ของ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ หรือเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเดียวกันกับ
หลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดในระยะเวลาที่สอดคลองกับชวงเวลาในตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนแตละรูปแบบใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตร ทั้งนี้ตองจัด
ใหไดเนื้อหาโดยรวมที่มีน้ําหนักสมดุลกับจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรโดยการคิดเทียบน้ําหนักหนวยกิต
ตามขอ 10 และใหจัดทําโครงการของหลักสูตรนั้นเสนอตอมหาวิทยาลัยและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 10 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาแบบสะสมหนวยกิต การกําหนดหนวยกิต
แตละรายวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี้
10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
10.3 การฝกงาน ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
1 หนวยกิต
10.4 วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต

หมวดที่ 3
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 11 หลักสูตรที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทามาแลว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาขั้นปริญญาตรี
11.3 หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั้ น สู ง เป น หลั ก สู ต รการศึกษาที่ ส ร า งเสริ มความ
เชี่ ย วชาญหรื อประสิ ทธิ ภ าพในทางวิ ช าชี พและเป น หลั กสู ต รที่มีลั กษณะสิ้ น สุ ด ในตั ว เอง สํ าหรั บ ผู สํ าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ
การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับที่สูงกวาปริญญาโท
ขอ 12 โครงสรางหลักสูตร
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมกันตลอดหลักสูตร ไมนอย
กวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน ดังนี้
12.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
(1) แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบได ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(2) แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
12.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรแผน ข
แตถาเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองเปดสอนหลักสูตรแผน ก ดวย
12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบดวยรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
รวมกันไมนอยกวา 24 หนวยกิต
12.4 หลักสูต รปริ ญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเน นการวิจัย เพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ

12.4.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
72 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา
48 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และแบบ1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
12.4.2 แบบ 2 เป น แผนการศึกษาที่เ น น การวิจั ย โดยมีการทําวิ ทยานิ พนธ ที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวย
กิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอย
กวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวย
กิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให ใชระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 3 ปการศึกษา
13.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม เกิน 5 ปการศึกษา
13.3 หลั กสู ต รปริ ญญาเอก ให ใช ร ะยะเวลาการศึกษาตามหลั กสู ต รไมน อยกว า 3 ป
การศึกษา และอยางมากสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาดวยคุณวุฒิที่แตกตางกันดังนี้
13.3.1 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป การศึกษา
13.3.2 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
13.4 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเขาศึกษาใน
หลักสูตร โดยที่มีสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 17.3
13.3.1 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป การศึกษา
13.3.2 สําหรับผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา

หมวดที่ 4
การรับเขาเปนนักศึกษา ประเภทและสภาพนักศึกษา
ขอ 14 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
14.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา และมีผลการเรียนที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาวิชาเดียวกัน
กับหลักสูตรปริญญาเอก
14.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
14.3.3 ไมเคยพนสภาพจากการเปนนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไมผาน
(ตามขอ 37) ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
ขอ 15 การรับเขาศึกษา
15.1 วิธีการสมัครเขาเปนนักศึกษาใชวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจมีการ
ทดสอบความรู การสอบคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกหรือโดยวิธีอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นสมควร และคณะใหความเห็นชอบ
15.2 ในกรณี ที่ ผู ส มั ค รกํา ลั ง รอผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาขั้ น ใดขั้ น หนึ่ ง อยู การรับเขา
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลวกอนวันรายงานตัวเปนนักศึกษา
ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.3 คณะอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชา ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
15.4 คณะอาจพิจารณาอนุมัติ ใหรับบุคคลภายนอกที่ไมใชนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขา
เปน นักศึกษาพิเ ศษตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลั กสูต ร แตบุ คคลนั้น ตองมีคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติ ตามขอ 14
ขอ 16 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว

16.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา ตองขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง โดยนํา
หลั ก ฐานตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดมารายงานตั ว ต อ แผนกทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาของคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งชําระเงินตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.3 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมาขึ้นทะเบี ยน ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดจะหมดสิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษา เว น แต จ ะได แ จ ง เหตุ ขั ด ข อ งให
มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่กําหนดใหมารายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติแลวตองมา
รายงานตัวภายใน 7 วัน นับจากวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมารายงานตัว
16.4 ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย จะขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในขณะเดียวกันไมได
ขอ 17 ประเภทนักศึกษา สภาพการเปนนักศึกษา และการเปลี่ยนประเภทและสภาพการเปน
นักศึกษา
17.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท ดังนี้
17.1.1 นักศึกษาภาคปกติ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.1
17.1.2 นักศึกษาภาคสมทบ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.2
17.1.3 นักศึกษาภาคพิเศษ ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษา ตามขอ 9.3
17.2 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
17.2.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง คณะอาจอนุมัติใหนักศึกษาภาค
ปกติ เปลี่ ย นประเภทเป น นั กศึกษาภาคสมทบหรื อนั กศึกษาภาคพิเ ศษได ทั้งนี้ นั กศึกษาต องปฏิ บั ติ ต าม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบ
ตามจํานวนที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
17.2.2 นักศึกษาภาคสมทบหรือนักศึกษาภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษา
ภาคปกติไมได
17.2.3 นักศึกษาภาคสมทบจะเปลี่ยนประเภทเปนนักศึกษาภาคพิเศษไมได
17.3 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
17.3.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาโดยสมบูรณ เพื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
17.3.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง ผูที่คณะรับเขาเปนนักศึกษาทดลองเรียนใน
ภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนด ยกเวนหลักสูตรปริญญาโท แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ
1 มิใหมีนักศึกษาทดลองเรียน
17.3.3 นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่คณะรับเขารวมศึกษาและหรือทําการวิจัยโดย
ไมขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย คณะอาจพิจารณารับบุคคลเขาเปนนักศึกษาพิเศษได โดยอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเขาศึกษาและหรือทําการวิจัยได โดยตองชําระ
เงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ

17.4 การเปลี่ยนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาทดลองเรียน ที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกและลงทะเบียนเรียนวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑทกี่ ําหนด และสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษา
สามัญไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นใหพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 5
อาจารยบัณฑิตศึกษา
ขอ 18 อาจารยบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท คือ
18.1 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจํา ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
18.2 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ไดแก บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอื่น
นอกเหนือจากขอ 18.1 หรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปนผูที่มีความรูความชํานาญในวิชาการ หรือ
วิชาชีพ โดยประเมินจากผลการคนควาทางวิชาการหรือมีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการ
หรือวิชาชีพโดยทั่วไป
ขอ 19 ใหอธิการบดีแตงตั้งอาจารยบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณบดี
ขอ 20 ใหอาจารยบัณฑิตศึกษา พนจากการเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาเมื่อ
20.1 ตาย
20.2 ลาออก
20.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณบดี มีมติใหถอดถอน

ขอ 21 อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
21.1 อาจารย ที่ป รึ กษา หมายถึง อาจารย บั ณฑิต ศึกษา ซึ่งคณบดี แต งตั้ งตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา ตั้งแตแรกเขาจนกวาจะมีการ
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ตามขอ 21.2 หรือขอ 21.3
21.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาที่คณบดีแตงตั้งตามที่
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรเสนอเพื่อทําหน าที่ให คําแนะนํ า และควบคุมดู แลการทําวิ ทยานิพนธของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
21.2.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
21.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

21.3 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารยบัณฑิตศึกษาที่คณะแตงตั้งขึ้น
เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
ขอ 22 อาจารยบัณฑิตศึกษาประจําในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
22.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญา
เอกหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.1.2 อาจารยผูสอน ตองเปนผูไดรับปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอน หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย
22.2 หลักสูตรปริญญาโท
22.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวน
อยางนอย 3 คน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาในหนวยงานที่
รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มีคุ ณวุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อ เที ย บเทา หรื อเป น ผู ดํ ารงตํ า แหน งทางวิ ช าการไมต่ํ า กว า
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ
และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.2.4 อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและมี
ผลงานการวิจัยเพิ่มเติมที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

22.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
22.3.1 อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต อ งเป น
อาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา โดยปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรนั้น
22.3.2 อาจารย ผู ส อน ต อ งเป น ผู ได รั บ ปริ ญญาเอก หรื อเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน งทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและ
มีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.4 หลักสูตรปริญญาเอก
22.4.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
22.4.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนผูที่ไดรับปริญญาเอก
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
22.4.3 กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีความรูในเนื้อหาและวิธีการ
สอบวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
22.4.4 อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอบวัดคุณสมบัติ ตองเปนผูที่
ได รั บ ปริ ญญาเอก หรื อ เป น ผู ดํ ารงตํ า แหน งทางวิ ช าการไมต่ํ ากว ารองศาสตราจารย ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ขอ 23 อาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ในแตละหลักสูตรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
23.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท
23.1.1 ตองเปนผูที่ไดรับปริญญา ไมต่ํากวาปริญญาโท หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการ
สอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
23.1.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือตําแหนงทาง
วิชาการตาม ขอ 23.1.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
23.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาเอก
23.2.1 ตองไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากว ารองศาสตราจารย ในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีป ระสบการณดานการสอน และมี
ผลงานการวิจัยเพิม่ เติมจากงานวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
23.2.2 กรณีเปนผูที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและไมมีคุณวุฒิ หรือตําแหนงทาง
วิชาการตามขอ 23.2.1 ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น
ขอ 24 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
24.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
24.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทไดไมเกิน 15 คน
หากเป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ แ ละการค น คว า อิ ส ระ ให คิ ด สั ด ส ว นจํ า นวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่
ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
24.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย

หมวดที่ 6
การจัดการศึกษา
ขอ 25 แผนการเรียน หมายถึง รายวิชา ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ ที่
นักศึกษาจะตองเรียนหรือดําเนินการใหแลวเสร็จและครบตามหลักสูตรของแตละสาขาวิชา
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน
26.1 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเกิน 15 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นักศึกษามีหนวยกิตคงเหลือตาม
หลักสูตรนอยกวา 4 หนวยกิต และ/หรือเหลือเฉพาะวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระหรือไดรับความ
เห็นชอบจากคณบดี
26.3 ในภาคการศึกษาฤดูรอนจะลงทะเบียน ไดไมเกิน 6 หนวยกิต
26.4 ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตางๆ ต่ํากวา 6 หนวยกิต ไมได มิฉะนั้น จะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
26.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย
26.5.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อเขารวมฟงการบรรยาย หมายถึง การ
ลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวย
กิตตามหลักสูตร
26.5.2 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในระเบียนเปน AU เฉพาะผูที่มีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
26.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต โดย “รายวิชาไมนับหนวยกิต” หมายถึง
รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร หรือรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ใหศึกษาเพิ่มเติม โดย
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานไดระดับคะแนนเปน S โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
26.6.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต
26.6.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ที่ไมมีพื้นฐานพอเพียงสําหรับการศึกษาใน
หลักสูตรที่เขาศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชานอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อ
เปนพื้นฐานและจะตองสอบผานโดยไดรับผลการประเมินระดับคะแนนเปน S
26.6.3 ใหบันทึกผลการประเมินรายวิชาลงในใบแสดงผลการศึกษาเปน S หรือ U
26.7 นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากวันเปดภาคการศึกษาจะพนสภาพ
การเปนนักศึกษา

26.8 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
26.8.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนครบตามแผนการเรียนแลว แตยังไมสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได อ ย า งครบถ ว นสมบู ร ณ ให ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพ
คาธรรมเนียม และคาบํารุงตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
26.8.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือ จํากัด
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
ข อ 27 การขอเพิ่ ม และถอนรายวิ ช า
27.1 การขอเพิ่ ม รายวิ ช า จะกระทํา ได ภ ายใน 2 สั ป ดาห นั บ ตั้ ง แต วั น เป ด ภาคการศึ ก ษา
สํ า หรั บ ภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อ ภายในสั ป ดาห แ รกนั บ ตั ้ ง แต ว ั น เป ด ภาคการศึ ก ษาสํ า หรั บ ภาค
การศึ ก ษาฤดู ร อ น
27.2 การขอถอนรายวิชา
27.2.1 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาในภาค
ปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่ขอถอนจะไมปรากฏในระเบียนและให
ไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.2.2 ในกรณีที่ขอถอนรายวิชาหลังจาก 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา ใน
ภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชา
ที่ขอถอน และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.2.3 การถอนรายวิชาจะถอนไดไมเกิน 2 สัปดาหกอนสอบปลายภาค หากถอน
รายวิชาหลังจาก 2 สัปดาห กอนสอบปลายภาค ใหไดระดับคะแนน F และจะไมไดรับเงินลงทะเบียนคืน
27.3 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาในขอ 27.1 และขอ 27.2 ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียน
ในขอ 26.2 และขอ 26.3
27.4 การขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 27.1 ขอ 27.2 และขอ
27.3 ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 28 การลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษายังเรียนไมครบตามแผนการเรียน แตมีความ
ประสงคขอหยุดเรียนชั่วคราว โดยขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษาไวเปนคราว ๆ ไป
28.1 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีภายในชวงเวลาถอนรายวิชาเรียนหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยถือเกณฑการ
พิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้

28.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับรับราชการทหารกองประจําการ
28.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาหรือการวิจัยในหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทยแสดง
28.1.4 มีความจําเปนสวนตัว ทั้งนี้ตองศึกษามาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
28.2 การลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1 ใหเปนไปตามความตองการของราชการทหาร และการ
ลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.2 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ การลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.3 และ
ขอ 28.1.4 จะกระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไป
อีกใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดอีกไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลา
ของการศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักตามขอ 28.1.1
28.4 นักศึกษาตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษาระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา โดย
ชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย และใหนักศึกษามาดําเนินการ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 28.1.1
28.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาตองยื่นคํารองขอกลับเขา
ศึกษาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนกําหนดการลงทะเบียนไมนอย
กวา 1 สัปดาห
28.6 การลาพักการศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ 28.1.1 ถึงขอ 28.1.4 ใหอยูในดุลพินิจของ
อธิการบดี
28.7 การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังกรณีตอไปนี้
28.7.1 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษาอยูในระหวาง 2 สั ปดาหแรก นับจากวั นเปดภาค
การศึกษาในภาคปกติ และสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ทั้งหมดจะไมปรากฏในระเบียน
28.7.2 ถาวันที่ขอลาพักการศึกษา พนกําหนด 2 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษา ในภาคปกติ และหลังจากสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน
W ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษา นั้น

ขอ 29 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
29.1 ตาย
29.2 ลาออก
29.3 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใด ตามขอ 14
29.4 ศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
29.5 คณบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
29.5.1 ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ 13
29.5.2 ไมลงทะเบียนเรียน และ/หรือไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียน
เรียน หรือคาบํารุงการศึกษาในเวลาที่กําหนด
29.5.3 ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการพักการศึกษา
29.5.4 ไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ 7
29.6 การพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากความผิดทางวินัยตามความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ขอ 30 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา
30.1 นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออกเนื่องจากไมมาลงทะเบียน กลับเขาเปนนักศึกษาได หากมีเหตุ
อันสมควร ทั้งนี้ตองไมพนกําหนด 1 ป
30.2 การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี
30.3 นั ก ศึ ก ษาต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการคื น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา ค า บํ า รุ ง และ
คาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
30.4 นักศึกษาที่ไดรั บอนุมัติใหคืนสภาพการเปน นักศึกษา จะมีสภาพการเปน นักศึกษา
เชนเดียวกับสภาพเดิมกอนพนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ 13
ขอ 31 การลาออก
นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณบดี
ผานอาจารยที่ปรึกษา และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดรับ
อนุมัติใหลาออก
ขอ 32 การเปลี่ยนสาขาวิชาและแผนการศึกษา
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชา หรือ เปลี่ยนแผนการศึกษา ในคณะเดียวกันไดเมื่อไดศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ไดรับอนุมัติจากคณบดี

ขอ 33 การลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น
33.1 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่นได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยถือ
เกณฑ ดังนี้
33.1.1 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและป
การศึกษานั้น
33.1.2 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนื้อหาที่เทียบเคียง
กันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
33.1.3 รายวิชาที่เปนประโยชนตอการศึกษา หรือการทําวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระของนักศึกษา
33.2 ให นํ า หน ว ยกิ ต และผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นต า ง
มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลัง
ศึกษาอยู
33.3 นักศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกําหนด

หมวดที่ 7
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ขอ 34 การสอบรายวิชา เปนการสอบเพื่อวัดวานักศึกษามีความรูในวิชานั้น ๆ ซึ่งอาจเปนการสอบ
ขอเขียนหรือการประเมินผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ตองประกาศถึงวิธีการสอบ และเกณฑการพิจารณาผล
การสอบใหนักศึกษาทราบลวงหนาตั้งแตตนภาคการศึกษา การวัดผลและประเมินผลรายวิชาใหคณบดีเปน
ผูอนุมัติ
ขอ 35 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
35.1 การสอบประมวลความรู ใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
35.2 การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียน และหรือการสอบปากเปลา
การสอบขอเขียน ใหดําเนินการจัดสอบทุกหมวดวิชาในคราวเดียวกัน เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพใน
การนําหลักวิชาการและประสบการณการเรียนไปประยุกตใช
35.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู อยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ
35.4 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรูได เมื่อสอบผานรายวิชาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
35.5 นักศึกษาที่ประสงคจะขอสอบ ตองยื่นคํารองขอสอบผานอาจารยปรึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
35.6 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรูจํานวน
3-5 คน ตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบ
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบและใหรายงานผลการสอบตอคณบดีโดยผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภายใน 4 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
35.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
35.8 ผูที่สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจมีสิทธิ์ขอสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ป นับจากการ
สอบครัง้ แรก มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 36 การสอบภาษาตางประเทศ
36.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกคน ตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณบดี
36.2 วิ ธี ก ารและเกณฑ ก ารสอบภาษาต า งประเทศ ให เ ป น ไปตามประกาศคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย

ขอ 37 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
37.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความพรอมสําหรับ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท แบบ ก 1 และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1และ แบบ 2 เพื่อวัดวานักศึกษามีความรู
พื้นฐานและมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ และเพื่อมีสิทธิ์เสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
37.2 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดสอบวัดคุณสมบัติ อยางนอยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง เมื่อมีนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
37.3 การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
37.4 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจํานวน
3-5 คนตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งโดยกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบ
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ และใหรายงานผลการสอบตอคณบดี โดยผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ภายใน 2 สัปดาห หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ
37.5 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวามีความรูพื้นฐานพรอมที่จะสอบได
37.6
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะขอสอบต อ งยื่ น คํ า ร อ งขอสอบผ า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังคณะ และชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
37.7 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบในภาคการศึกษาใด ๆ แลว ถาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ถือวาสอบไมผานในการสอบคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการสอบ
37.8 ผูที่สอบครั้งแรกไมผาน/ไมเปนที่พอใจ มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเร็ว
กวา 30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก ผูที่สอบครั้งที่สองไมผาน/ไมเปนที่พอใจใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
37.9 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผาน โดยไดผลการประเมินระดับคะแนนเปน S ภายใน
ระยะเวลาตามหลักสูตรตาง ๆ ตอไปนี้ โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการ
เปนนักศึกษา
37.9.1 หลักสูตรปริญญาโท แบบ ก 1 ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ
37.9.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
37.9.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
37.9.4 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ
37.9.5 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ

ขอ 38 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยให
ผลการประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน
คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good )
C
2.5
คอนขางดี
(Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
D
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
ขอ 39 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
39.1 การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)

39.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)

ขอ 40 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.1 การคํานวณหนวยกิตสะสมและคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทําเมื่อสิ้นแตละภาค
การศึกษา
40.2 หนวยกิตสะสม คือจํานวนหนวยกิตของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ทั้งหมดที่ไดรับคาระดับคะแนนตามขอ 38
40.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ย มี 2 ประเภทคือ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหทําดังนี้
40.3.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิต รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
40.3.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต
เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคา
ระดับคะแนนของผลการศึกษาแตละรายวิชา ที่นักศึกษาไดรับเปนตัวตั้งหารดวยหนวยกิตสะสม
ขอ 41 สภาพการเปนนักศึกษา และการเรียนซ้ํา
41.1 นักศึกษาที่ได รับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ต่ํากวา 2.50 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 จะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
41.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใด ๆ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้น
ไป แตต่ํากวา 3.00 จะตองทําแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหได 3.00 ภายในระยะเวลาที่ กําหนด มิฉะนั้น
จะพนสภาพการเปนนักศึกษา ดังนี้
41.2.1 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับ นักศึกษาประกาศนียบัต รบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
41.2.2 หนึ่งภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญา
เอก
41.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป แตต่ํากวา 3.00
ใหมีสถานภาพ “รอพินิจ” การรอพินิจนั้นใหนับทุกภาคการศึกษา
41.4 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมินการศึกษา
เปนระดับคะแนน U ในรายวิชาบังคับตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา
41.5 นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา C หรือไดรับผลการประเมินการศึกษา
เปนระดับคะแนน U ในรายวิชาเลือกตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได
โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

41.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไปแลวมิได ยกเวนการ
เรียนซ้ําตามความในขอ 41.4 หรือขอ 41.5
ขอ 42 การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
42.1 เทียบโอนหนวยกิตที่ไดจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในขณะที่เปนนักศึกษาสามัญ
ของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากปการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น กระทําไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดี
โดยแตละรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองไดแตมระดับคะแนนไมต่ํากวา 3.0
รายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางมหาวิทยาลัย เทียบโอนไดไมเกินหนึ่งในสาม ของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมวิชาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ
42.2 รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษาที่หลักสูตรรับโอน โดยไมนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
42.3 หนวยกิตที่ไดจากการเขารวมศึกษาขณะเปนนักศึกษาพิเศษ ไมสามารถเทียบโอนได
ขอ 43 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา หรือการคัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการ
คนควาอิสระของผูอื่น
43.1 การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการสอบของนักศึกษา
43.2 การลงโทษนักศึกษา ที่คัดลอกวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระของผูอื่น หรือให
ผูอื่นจัดทําใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ในการเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบและพิจารณาตามสมควรแกกรณีดังตอไปนี้
43.2.1 กรณี ที่ ต รวจสอบพบในขณะที่ ยั ง ไม สํา เร็ จ การศึ ก ษา ให ถื อ ว า เป น การ
กระทํา ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษา และมี โ ทษสู ง สุ ด ให พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
43.2.2 กรณี ที่ ต รวจสอบพบ เมื่ อ ได มี ก ารอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาไปแล ว ให เ สนอต อ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณบดี เพื่ อ นํา เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเพิ ก ถอนปริ ญ ญา

หมวดที่ 8
การทําและการสอบวิทยานิพนธ
ขอ 44 วิทยานิพนธ หมายถึง เรื่องที่เขียนเรียบเรียงขึ้นจากผลที่ไดจากการศึกษาคนควา วิจัย หรือ
สํารวจ อันเปนสวนหนึ่งของงานที่ผูศึกษาตองทําเพื่อสิทธิในการรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกตองทําวิทยานิพนธ
ขอ 45 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีองคประกอบ ดังนี้
45.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ในกรณีที่มีความ
จําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก 1 คน
45.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ในกรณีที่มีความ
จําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีกไมเกิน 2 คน
45.3 กรณีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาพิเศษ ใหมีอาจารย
บัณฑิตศึกษาประจําเปนอาจารยที่ปรึกษารวมอยางนอย 1 คน
ขอ 46 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําการสอบ
วิทยานิพนธ โดยมีกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีจํานวนและ
องคประกอบดังนี้
46.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโทใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไมต่ํากวา
3 คนประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
46.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ใหมีคณะกรรมการสอบ จํานวน 5 คน ประกอบดวย
อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบในนามผูแทนคณะ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองไม
เปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 47 การเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธได ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวา
3 หนวยกิต ในภาคการศึกษานั้น และดําเนินการ ดังนี้
47.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธตองสอบวัดคุณสมบัติ
ผาน/เปนที่พอใจแลว
47.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก2 ตองศึกษารายวิชาตามแผนการเรียนมาแลวไม
นอยกวา 9 หนวยกิต และตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00

47.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผาน/เปนที่พอใจแลว และตอง
สอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศคณะ
47.4 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนด
47.5 หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่จะเสนอขออนุมัติ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนําผลการ
พิจารณาเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
47.6 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติแลว หาก
เปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ หรือสาระสําคัญของวิทยานิพนธ ใหการประเมินผลวิทยานิพนธที่
ลงทะเบียนผานมา ทั้งหมดเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธครั้งสุดทาย
ข อ 48 การสอบหั ว ข อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ และการสอบความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ
นักศึกษาปริญญาโท สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาปริญญาเอก สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธและสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ
48.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองพรอมหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธโดยยอตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จํานวน 5 ชุด ตอคณะกอนวันสอบเปนเวลาอยางนอย 5 วันทําการ และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ใหทราบโดยทั่วกัน
48.2 การสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธที่เสนอ มิฉะนั้น
จะตองเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหม
48.3 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
ไปยังคณะหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ถาผลการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธผาน คณะจะประกาศ
อนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธใหทราบทั่วกัน แตถาตองมีการปรับปรุงแกไขใหนักศึกษาดําเนินการ
แกไขแลวเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเสนอตอคณะภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสอบ
48.4 การสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธ และเสนอแนวทางการแกไขปญหา อันจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการทํา
วิ ท ยานิ พ นธ ม ากขึ้ น นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบความก า วหน า วิ ท ยานิ พ นธ โ ดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ
นักศึกษาจะขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธไดตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
หนวยกิตวิทยานิพนธ ในหลักสูตรนั้น
48.5 ใหประธานการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบความกาวหนาวิทยานิพนธ ไปยัง
คณะทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ

48.6 อาจารย ที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ ต องแจ งผลการประเมิน ความกาวหน าในการทํา
วิทยานิพนธไปยังคณะ กอนวันอนุมัติผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ขอ 49 การสอบวิทยานิพนธ
49.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอนุญาตใหสอบและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
49.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธแลว ไมนอยกวา 120 วัน
49.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
49.1.3 ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหขอสอบวิทยานิพนธได
49.2 การยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ
49.2.1 หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
ทําการ
49.2.2 หลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษายื่นคํารองกอนวันสอบ เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน
ทําการ
49.2.3 ยื่นคํารองขอสอบ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งวิทยานิพนธฉบับสอบ จํานวนเทากับกรรมการสอบเพื่อคณะจะไดดําเนินการจัดสงให
กรรมการสอบ และอีก 1 เลม เพื่อใหคณะตรวจรูปแบบ นักศึกษาตองแกไขรูปแบบใหถูกตองตามที่คณะได
ตรวจสอบและเสนอแนะ
49.2.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกัน ลวงหนากอนสอบ 7 วัน
49.3 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย นักศึกษาและผูสนใจ
อื่ น ๆ สามารถเข า ร ว มรั บ ฟ ง ได ต ามกํ า หนด วั น เวลา และสถานที่ ตามที่ ค ณะกํ า หนดในคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ โดยผู เ ข า ร ว มรั บ ฟ ง ไม มี สิ ท ธิ์ ใ นการสอบถามเว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการสอบ
49.4 ในการสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้
49.4.1 ระดับปริญญาโท ใหถือตามเกณฑ ใน ขอ 46.1
49.4.2 ระดับปริญญาเอก ใหถือตามเกณฑ ใน ขอ 46.2
ขอ 50 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ
50.1 เมื่อการสอบวิทยานิพนธเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธตามเกณฑดังนี้
50.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงผลงานวิทยานิพนธและตอบขอซักถามได
เป น ที่น าพอใจของคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ ไมต องมีการแกไขหรื อเพิ่มเติ มสาระสําคัญ นั กศึกษา
สามารถจัดพิมพรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณสงคณะไดทันที

50.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ตอบข อ ซั ก ถามให เ ป น ที่ พ อใจของคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด อ ย า งสมบู ร ณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบเรียง
วิ ท ยานิ พ นธ ต ามที่ ค ณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ เ สนอแนะไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ทั้งนี้ให
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษา จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธใน
ระดับปริญญาโท ตองไมเกิน 60 วันและในระดับดุษฎีบัณฑิตตองไมเกิน 90 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ
50.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธใหเปนที่
พอใจของคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พ นธ และ/หรื อ ไม ส ามารถตอบขอ ซัก ถามของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของวิทยานิพนธที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครัง้ แรกไมผาน ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1 ครั้ง
50.2
กรณี นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ผลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนกรณีสอบ “ผานโดยมีเงื่อนไข” หรือ
สอบ “ไมผาน” ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
และจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
50.3 ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รายงานผลการสอบไปยังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะ บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 1 สัปดาหนับจากวันสอบ
ขอ 51 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ
51.1 ภาษาที่ใชในการเขียนวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร ในกรณีที่ไมได
กําหนดไวในหลักสูตรใหนักศึกษาแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
51.2 รู ป แบบการจัดทํารูปเลมใหเปนไปตามคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 52 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธครบถวน
ทุกคน จํานวน 5 เลม พรอมดวยแผนบันทึกขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอตามแบบที่กําหนดใหบัณฑิต
วิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพันตองมอบวิทยานิพนธใหแก
หนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 53 การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ
ในกรณี ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม ไ ด รั บ เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ พร อ มแผ น บั น ทึ ก ข อ มู ล
วิทยานิพนธครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วัน สําหรับปริญญาโท และ 90 วัน สําหรับปริญญาเอก หลังจาก
วันสอบวิทยานิพนธผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธที่ลงทะเบียนผาน
มาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษายังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่ม
ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด

ขอ 54 ในกรณีที่สอบวิทยานิพนธแลว แตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน
วันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผูนั้นยังไมสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองลงทะเบียน
รักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาในขอ 53
ขอ 55 วิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะถือวาเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และ
ใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เรื่องนั้น ๆสามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผล
การศึกษาไปใชเพื่อประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่การทํา
วิทยานิพนธไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ใหดําเนินการตามขอผูกพันนั้น ๆ

หมวดที่ 9
การทําและการสอบการคนควาอิสระ
ขอ 56 การคนควาอิสระ เปนการคนควาอิสระของนักศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่
ปรึกษา การคนควาอิสระอาจจะทําในรูปของวิจัย การประยุกตทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน ชุดการ
สอน ชุ ด ฝกอบรม กรณีศึกษา สิ่ งประดิ ษฐ การรวบรวมและวิ เ คราะหงานวิช าการ หรื อการสรางผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่น ๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเห็นสมควร
ขอ 57 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ประกอบดวยอาจารยบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หรือ 2 คน
ที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่แนะนําและควบคุมการทําการคนควาอิสระ
ขอ 58 คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทําการสอบ
การคนควาอิสระ จํานวนไมเกิน 4 คน แตไมต่ํากวา 3 คนประกอบดวย อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษา
คนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอย 1 คน
เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการสอบ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบ
ขอ 59 การเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
นักศึกษาจะเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระได ตองลงทะเบียนการคนควาอิสระ ใน
ภาคการศึกษานั้นและดําเนินการ ดังนี้
59.1 ตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
59.2 การพิจารณาหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนด
59.3 หัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่จะเสนอขออนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา และใหนําผลการพิจารณาเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย
59.4 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติแลว
หากเปนการเปลี่ยนแปลงหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ หรือสาระสําคัญของหัวขอและเคา โครงการ
คน ควา อิส ระ ใหก ารประเมิน ผลการคน ควา อิส ระที่ล งทะเบีย นผา นมาทั้ง หมดเปน ระดับ คะแนน U
นักศึกษาตองลงทะเบียนและยื่นขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม โดยใหนับเวลาจากวันที่
ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ ครั้งสุดทาย
ขอ 60 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
60.1 การสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ยื่นคํารองขอสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ และไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการ
คนควาอิสระที่เสนอ มิฉะนั้นตองดําเนินการเสนอหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระใหม

60.2 ใหประธานคณะกรรมการสอบ รายงานผลการสอบหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ
ต อคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รหลั งจากเสร็ จ สิ้ น การสอบ ถาผลการสอบผ า น คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรจะดําเนินการอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระ แตถาตองมีการปรับปรุงแกไข ใหนักศึกษา
ดําเนินการแกไขแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ภายใน
30 วันนับตั้งแตวันสอบ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจงบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผานคณะ
ขอ 61 การเรียบเรียงการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามคูมือการจัดทํารายงานการคนควาอิสระของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 62 การสอบการคนควาอิสระ
62.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบการคนควาอิสระได เมื่อนักศึกษาทําการคนควาอิสระเรียบรอย
แลวและเปนไปตามขอกําหนดดังนี้
62.1.1 ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครงการคนควาอิสระแลวไมนอยกวา 30 วัน
62.1.2 มีคุณสมบัติครบตรงตามขอกําหนดในหลักสูตร
62.1.3 ไดรับความเห็น ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหขอสอบการ
คนควาอิสระได
62.2 การยื่นคํารองขอสอบการคนควาอิสระ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอสอบกอนวันสอบเปน
เวลาไมนอยกวา 10 วันทําการ พรอมสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 3 ชุด เมื่อ
ไดรับอนุมัติใหมีการสอบ คณะจะประกาศกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบใหทราบโดยทั่วกันลวงหนากอน
สอบ 7 วัน
62.3 การสอบการคนควาอิสระ ใหเปนการสอบแบบปากเปลาอยางเปดเผย ซึ่งนักศึกษาและ
ผูสนใจอื่น ๆ สามารถเขารวมรับฟงไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกําหนดในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ โดยผูเขารวมรับฟงไมมีสิทธิ์ในการสอบถามเวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบ
ขอ 63 การตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระ
63.1 เมื่อการสอบการคนควาอิสระเสร็จสิ้น ใหคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและลงมติ พรอมตัดสินการสอบการคนควาอิสระตามเกณฑดังนี้
63.1.1 “ผาน” หมายถึง การที่นั กศึกษาแสดงผลงานการคนควาอิสระและตอบขอ
ซักถามไดเปนที่นาพอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไมตองมีการแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ
นักศึกษาสามารถจัดพิมพรูปเลมการคนควาอิสระฉบับสมบูรณสงคณะได
63.1.2 “ผานโดยมีเงื่อนไข” หมายถึง การที่นักศึกษายังไมสามารถแสดงผลงานการ
คนควาอิสระ หรือตอบขอซักถามใหเปนที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ไดอยางสมบูรณ
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ พิจารณาเห็นสมควรใหแกไขหรือเพิ่มเติมสาระสําคัญ และ/หรือเรียบ
เรียงการคนควาอิสระ ตามที่คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ เสนอแนะไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ให

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระกําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงการคนควา
อิสระตองไมเกิน 45 วันนับจากวันสอบการคนควาอิสระ
63.1.3 “ไมผาน” หมายถึง การที่นักศึกษาไมสามารถแสดงผลงานการคนควาอิสระ ใหเปน
ที่พอใจของคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ และ/หรือไมสามารถตอบขอซักถามของคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระได ซึ่งแสดงวานักศึกษาผูนั้นไมมีความเขาใจอยางถองแทถึงสาระของการคนควาอิสระที่ตนไดทํา
กรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผานใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบใหมไดอีก 1 ครั้ง
63.2 กรณีที่นักศึกษาไมปฏิบัติตามการตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ไมวาจะเปนการสอบ “ผานโดยมีเงื่อนไข” หรือสอบ “ไมผาน”
ผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน U นักศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนการคนควาอิสระและจัด
ทําการคนควาอิสระภายใตหัวขอใหม พรอมทั้งเริ่มตนขั้นตอนการทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
63.3 ใ ห ป ร ะ ธ า น ก า ร ส อ บ ก า ร ค น ค ว า อิ ส ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส อ บ ไ ป ยั ง ค ณ ะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รผ า นคณะ และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ภายใน 1 สั ป ดาห นั บ จากวั น สอบ
ขอ 64 นักศึกษาตองสงผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ที่มีลายชื่อคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระครบถวนทุกคนจํานวน 3 เลมพรอมดวยแผนบันทึกขอมูลการคนควาอิสระ และบทคัดยอตาม
รูปแบบที่กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีขอผูกพัน
ตองมอบรายงานการคนควาอิสระใหแกหนวยงานใด ใหนักศึกษาจัดสงไปยังหนวยงานนั้นดวย
ขอ 65 การยกเลิกผลการสอบการคนควาอิสระ
ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไมไดรับเลมผลงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูล
การคนควาอิสระครบถวนภายในกําหนดเวลา 60 วันหลังจากวันสอบการคนควาอิสระผาน บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ยกเลิกผลการสอบและประเมินผลการคนควาอิสระที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคะแนน U หากนักศึกษา
ยังตองการรับปริญญานั้นอีก นักศึกษาตองลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําการคนควาอิสระใหมทั้งหมด
ขอ 66 นักศึกษาที่สอบการคนควาอิสระแลว แตยังไมสงการคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณตอบัณฑิต
วิทยาลัยภายในวั นอนุมัติผลประจําภาคการศึกษา ใหถือวานักศึกษาผู นั้นยังไมสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ตองไมขัดแยงกับระยะเวลาใน ขอ 65
ขอ 67 การคนควาอิสระที่ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว จึงจะถือวาเปนการคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณและใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
ลิขสิทธหรือสิทธิบัตรในผลงานการคนควาอิสระเปนของคณะ นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาการ
คนคว าอิสระเรื่ องนั้น ๆ สามารถนํ าไปเผยแพร ในเชิ งวิชาการได แต การนํ าเนื้อหาหรื อผลการศึกษาไปใช เพื่อ
ประโยชนอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่การทําการคนควาอิสระไดรับทุน
วิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามขอ
ผูกพันนั้น ๆ

หมวดที่ 10
การสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอ 68 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาได ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขครบถวน ดังนี้
68.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และสอบผานตามเกณฑที่กําหนดในหมวด
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
68.2 สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไข และหลักเกณฑที่กําหนดใน ขอ 36
68.3 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่กําหนด ตามหลักสูตรระดับบัณฑิต ดังนี้
1) ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ต อ งเรี ย นครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา
2) ปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceeding)
- แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและ
สอบผาน การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceeding)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น ตองสอบการคนควาอิสระ
ผาน/เปนที่พอใจ
3) ปริญญาเอก
- แบบ 1 สอบผานภาษาต างประเทศอย างน อย 1 ภาษา ตามหลั กเกณฑ และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination ) เพื่อเปนผูมีสิทธิ
ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ ซึ่ง
จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ หรืออยาง

นอยดําเนินการใหมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review ) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย
1 ภาษา ตามหลั กเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวั ดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงาน
วิทยานิพนธจะต องไดรั บการตี พิมพ หรื ออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอน
การตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
68.4 ส ง รู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ / การค น คว า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ ที่ จั ด พิ ม พ ต าม
ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
68.5 กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต ตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
68.6 ระยะเวลาการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13
68.7 ปฏิบัติตามขอกําหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร
ขอ 69 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาตอ
สภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
69.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 68
69.2 ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยครบถวน
69.3 ชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย หรือองคกรใด ๆ ในมหาวิทยาลัย
69.4 เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือระหวางการพิจารณาความผิด
69.5 มีความประพฤติเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
*นายชนงกรณ

3

4

5

6

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

รองศาสตราจารย D.B.A. (Management)
กุณฑลบุตร

2

ตําแหนง
วิชาการ

University of Sarasota,
Florida, USA.
M.S (Management and Human Abilene Christian
Relation)
University, Texas, USA.
บช.บ.(การบัญชีตนทุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวสุดใจ
รองศาสตราจารย ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
ทูลพานิชยกิจ
พบ.ม.(พัฒนาเศรษฐกิจ)

ปที่จบ
2542
2528
2524

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
นางสาวอรุณี
รองศาสตราจารย Ph.D. (Management Information Curtin University of
อินทรไพโรจน
Systems)
Technology, Perth,
Australia
M.S.(Management and Human
Curtin University of
Relation)
Technology, Perth,
Australia
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรพัฒนา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายวันชัย
ผูชวย
Ph.D.(Commerce)
Sardar Patel University,
ประเสริฐศรี ศาสตราจารย
Gujarat , India
บธ.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
นางสุรีรัตน
ผูชวย
D. Tech. Sc.
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
อินทรหมอ ศาสตราจารย (Information Management)
M.S. (Computer Information
Ferris State
Systems)
University , Michigan,
USA.
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
อาชีวศึกษา

2541

นางสุวิมล

2527

รองศาสตราจารย พบ.ม. (การตลาด)
แมนจริง
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2527
2524
2543
2540
2529
2522
2542
2535
2549
2533
2523
2545
2537
2531

2522

2. อาจารยประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
*นายชนงกรณ

3

4

5

6

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

University of Sarasota,
Florida, USA.
M.S (Management and Human Abilene Christian
Relation)
University, Texas, USA.
บช.บ.(การบัญชีตนทุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวสุดใจ
รองศาสตราจารย ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
ทูลพานิชยกิจ
พบ.ม.(พัฒนาเศรษฐกิจ)

ปที่จบ
2542
2528
2524

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
นางสาวอรุณี
รองศาสตราจารย Ph.D. (Management Information Curtin University of
อินทรไพโรจน
Systems)
Technology, Perth,
Australia
M.S.(Management and Human
Curtin University of
Relation)
Technology, Perth,
Australia
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรพัฒนา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายวันชัย
ผูชวย
Ph.D.(Commerce)
Sardar Patel University,
ประเสริฐศรี ศาสตราจารย
Gujarat , India
บธ.ม.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
นางสุรีรัตน
ผูชวย
D. Tech. Sc.
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
อินทรหมอ ศาสตราจารย (Information Management)
M.S. (Computer Information
Ferris State
Systems)
University , Michigan,
USA.
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
อาชีวศึกษา

2541

นางสุวิมล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2527

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546
2542
2541
2535

รองศาสตราจารย พบ.ม. (การตลาด)
แมนจริง
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

7

สําเร็จจาก

รองศาสตราจารย D.B.A. (Management)
กุณฑลบุตร

2

ตําแหนง
วิชาการ

นางปณิศา

รองศาสตราจารย Ph.D. (Marketing)
มิจินดา
วท.ม. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

2527
2524
2543
2540
2529
2522
2542
2535
2549
2533
2523
2545
2537
2531

2522

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

8

นางสาวดารณี
พิมพชางทอง

ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
D.B.A. (Information Systems)

2545

2555

บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปานมณี

รอง
ศาสตราจารย

Ph.D. (Accounting)
บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี

Keio University Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2528
2518
2514

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2549

รักษชูชีพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2520

The University of
Adelaide, South Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2552

วท.บ. (คณิตศาสตร)
นางนุชจรี
พิเชฐกุล

10

11

นางพนารัตน

นางเขมมารี

ผูชวย
ศาสตราจารย

ปร.ด. (การบัญชี)

ศศ.ม.) การสื่อสารและการจัดการ
ธุรกิจ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
12

ปที่จบ

University of Sarasota,
Florida, USA.
Andrews University,
Michigan, USA.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

M.S. (Computer Sciences)

9

สําเร็จจาก

นางสาวนพวรรณ
พจนพิศุทธิพงศ

อาจารย

Ph.D. (Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ภาค
ภาษาอังกฤษ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร การเงิน การ
คลัง)

2535
2522

2529
2525

2532

2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538

3. อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

1.

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย Ph.D. (Quantitative Business Analysis) ศาสตราจารย กิตติคุณ
Arizona State University. (USA.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร

Ph.D. (Economics) Keio University.
(Japan)

3.

รศ.ดร.กัลยา วานิชยบัญชา

Ph.D. (statistics)
University of Georgia, (USA.)

4.

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา

Ph.D. (Economics)
University of Notre Dame. (USA.)

5.

รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจนธนัท

6.

รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนา Ph.D. (Business Administration)
ลัย
Drexel University, Philadelphia.
(USA.)

รองศาสตราจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7.

รศ.ดร.สราวุธ อนันตชาติ

Ph.D. Mass Communication
(Advertising)
University of Florida. (USA.)

รองศาสตราจารยประจํา
คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8.

รศ.ดร.ไว จามรมาน

Doctoral curriculum (Economics)
Kyoto University, Japan

รองศาสตราจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

9.

รศ.ดร.อนันตชัย คงจันทร

D.B.A. (Management)
Arizona State University.
(USA.)

รองศาสตราจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.

ผศ.ดร.วชิระ บุณยเนตร

Ph.D.(Accountancy)
The University of Southampton.

ผูชวยศาสตราจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

11.

ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท

Ph.D.(Accounting)
ผูชวยศาสตราจารยประจํา
George Washington University. (USA.) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12.

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

D.B.A. (International Business)
University of Sarasota
(USA.)

กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท HEWITT ASSOCIATE (THAILAND)

13.

ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศสเถียร

Ph.D. (Management Information
System)
Rensselaer Polytechnic Institute.
(USA.)

ผูอํานวยการ สวนคอมพิวเตอรเครือขาย
กระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารยประจํา
คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยประจํา
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
D.B.A. (Business Information System) รองศาสตราจารยประจํา
Mississippi State University
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

14.

ดร.พีรยุทธ พัฒนธนญานนท

D.B.A. (Marketing)
Argosy University, Florida. USA

ผูอํานวยการ ฝายวิจัยตลาด
บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด

15.

ดร.วรพงษ ลีวัฒนกิจ

Ph.D (Computer Science)
Vienna University of Technology.

อาจารยประจํา
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการจัดทําวิทยานิพนธ

นักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
Coursework
ศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต
ศึกษาวิชาเลือก 6 หนวยกิต
นักศึกษาสอบผานรายวิชาครบถวนตามกําหนดไวในหลักสูตร
โดยไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3 วิชา คือ
1. Research Block
2. Major Block
3. Oral Examination
โดยผูที่สอบครั้งแรกไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอกี 1 ครั้ง
ทั้งนี้ผูที่สอบครั้งที่ 2 ไมผาน ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผาน
และสอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิทยานิพนธ (Doctoral Dissertation)
วิทยานิพนธ ครั้งที่ 1 (12 หนวยกิต)
Doctoral Dissertation 1
วิทยานิพนธ ครั้งที่ 2 (12 หนวยกิต)
Doctoral Dissertation 2
วิทยานิพนธ ครั้งที่ 3 (12 หนวยกิต)
Doctoral Dissertation 3
สอบผานวิทยานิพนธและผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
และไดสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่จัดพิมพตามขอกําหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแผนบันทึกขอมูลตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย

Doctoral Dissertation 1
ลงทะเบียนเรียนที่โครงการฯ
สอบรอบที่ 1

สงใบคํารองขอสอบหัวขอพรอมลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา
และเคาโครงวิทยานิพนธ 3 บท จํานวน 5 ชุด ที่โครงการฯ

สอบผาน

สอบผานแบบมีเงื่อนไข

แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ

สอบรอบที่ 2

สอบไมผาน

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับจากวันสอบ

สงใบคํารองขอสอบหัวขอใหมพรอมลายเซ็นอาจารยที่
ปรึกษา และเคาโครงวิทยานิพนธ 3 บท จํานวน 5 ชุด
ที่โครงการฯ

สอบผาน

สอบผานแบบมีเงื่อนไข
แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ

ไดรับคะแนน S ในภาคการศึกษานี้ และสามารถ
ลงทะเบียน Doctoral Dissertation 2
ในภาคการศึกษาถัดไปได

สอบไมผาน

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับจากวันสอบ

ไดรับคะแนน U ในภาคการศึกษานี้ และตอง
ลงทะเบียน Doctoral Dissertation 1
ในภาคการศึกษาถัดไป

Doctoral Dissertation 2
ลงทะเบียนเรียนที่โครงการฯ
สอบรอบที่ 1

สงใบคํารองขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธพรอมลายเซ็นอาจารย
ที่ปรึกษาและเคาโครงวิทยานิพนธ 4 บท จํานวน 5 ชุด ที่โครงการฯ

สอบผาน

สอบผานแบบมีเงื่อนไข

แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ

สอบรอบที่ 2

สอบผาน

สอบไมผาน

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับจากวันสอบ

สงใบคํารองขอสอบความกาวหนาวิทยานิพนธใหมพรอม
ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา และเคาโครงวิทยานิพนธ 4 บท
จํานวน 5 ชุด ที่โครงการฯ

สอบผานแบบมีเงื่อนไข

ไมผาน
แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบ

ไดรับคะแนน S ในภาคการศึกษานี้ และสามารถ
ลงทะเบียน Doctoral Dissertation 3
ในภาคการศึกษาถัดไปได

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับจากวันสอบ

ไดรับคะแนน U ในภาคการศึกษานี้ และตอง
ลงทะเบียน Doctoral Dissertation 2
ในภาคการศึกษาถัดไป

สอบ

Doctoral Dissertation 3
ลงทะเบียนเรียนที่โครงการฯ
สอบรอบที่ 1

สงใบคํารองขอสอบวิทยานิพนธพรอมลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา
และสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่กําหนด พรอมทั้งวิทยานิพนธ 5 บท
จํานวน 6 ชุด ที่โครงการฯ

สอบผาน

สอบผานแบบมีเงื่อนไข

แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 90 วัน นับจากวันสอบ

สอบรอบที่ 2

สอบไมผาน

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 60 วัน
นับจากวันสอบ

สงใบคํารองขอสอบวิทยานิพนธใหมพรอมลายเซ็นอาจารย
ที่ปรึกษา และสําเนาบทคัดยอตามรูปแบบที่กําหนด พรอม
ทั้งวิทยานิพนธ 5 บท จํานวน 6 ชุด ที่โครงการฯ

สอบผาน

สอบผานแบบมีเงื่อนไข
แกไขแลวเสนอผาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภายใน 90 วัน นับจากวันสอบ

และวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการจะไดรับคะแนน S ในภาคการศึกษานี้ และตอง
สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธครบถวนทุกคน จํานวน 5 เลมพรอมแผนบันทึก
ขอมูลวิทยานิพนธและบทคัดยอภายในวันที่โครงการฯ ประกาศ
เพื่ออนุมัติผลการศึกษา

สอบไมผาน

แกไขไมเสร็จ
ภายใน 90 วัน
นับจากวันสอบ

ไดรับคะแนน U ในภาคการศึกษานี้ และนักศึกษา
ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธภายใตหัวขอใหมพรอมทั้ง
เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธใหมทั้งหมด
ในภาคการศึกษาถัดไป

