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ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 ปรัชญาและความสําคัญ  

        บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมัน่ในการผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ 

ความสามารถดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการสอน โดยการใชค้วามรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู  การ

ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู สามารถทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนในองค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักพัฒนาหลกัสูตรและเป็นครูท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่น

คุณธรรมจริยธรรม  นาํสู่การพฒันาองคก์าร ปฏิบติังานไดจ้ริง มีความเขา้ใจในพ้ืนฐานวิชาชีพ สามารถ

จดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์เสียสละ และเป็นแบบอย่างของครูท่ีดีและเป็นมือ

อาชีพในการส่งเสริมระบบการศึกษาท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์การทางการศึกษาและในการพฒันา

การศึกษาของประเทศ 

   เน่ืองดว้ยครู เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาการจดัการศึกษาของประเทศใหก้า้วหนา้ และ

พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สังคม ซ่ึงตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

เหมาะสมกบัการไดย้อมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงตอ้งสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการแนวคิดทฤษฎีได้



และประสบการณ์อยา่งเหมาะสม ทั้งในองคก์ารทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือใหส้ถานศึกษาเป็น

องคก์ารท่ีเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพของคนตามท่ีพึงประสงคข์องประเทศต่อไป 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

  1. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา ยึดหลกัธรรมาภิบาลและมี

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการศึกษา  

 2. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเขา้ใจ ความนึกคิดและนาํเสนอ

ขอ้มูลวิเคราะห์และจาํแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการทฤษฎีกระบวนการต่างๆทางดา้นการพฒันาหลกัสูตร

และการสอนและสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 3. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความ

เขา้ใจโดยใชแ้นวคิด หลกัการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆทางการพฒันาหลกัสูตรและการสอนในการ

คิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแกปั้ญหาเม่ือเผชิญกบัสถานการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดคิดมาก่อน 
4. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตให้สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม มีภาวะความเป็นผูน้าํ ภาวะผูต้าม ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
5. เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขความสามารถในการใช้

คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการส่ือสาร การพูดการเขียนและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏิบติังานทางดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

1.  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2.  เป็นนกัพฒันาหลกัสูตร หรือ นกัการศึกษา 

 3.  เป็นครู  อาจารย ์ และ นกัวิชาการ 

 4.  เป็นนกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชห้ลกัการบริหารการศึกษาไปใชห้รือประยกุตใ์ช ้ 

 5.  เป็นผูป้ระกอบการสถานศึกษาหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตร 

  จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 36  หน่วยกติ 

 โครงสร้างหลกัสูตร 

                โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของ สกอ. ดงัน้ี  

 

หมวดวชิา 
แผน ก (แบบ ก 2) 

(หน่วยกติ) 

แผน ข 

(หน่วยกติ) (หน่วยกติ) 

 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                    (6)* (6)* (6)* 

 หมวดวิชาสมัพนัธ์                    9 9 9 

 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                               

        วิชาบงัคบั  

                     วิชาเลือก                                            

 

9 

6 

 

9 

12 

 

9 

15 

 วิทยานิพนธ์                                        12 - - 

 สารนิพนธ์                                            - 6 - 

 การคน้ควา้อิสระ                                  - - 3 

รวมหน่วยกติ 36 36 36 

   

    * ตวัเลขในวงเลบ็หมายถึงตวัเลขท่ีไม่นบัหน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัเกณฑก์ารใหร้หสัวิชาในหลกัสูตร 

  

    

  หลกัที่ 6 คือ ลาํดบัรายวชิา เร่ิมตั้งแต่ 1,2,3 ...99 

  หลกัที่ 5 คือ ลกัษณะเน้ือหาวิชา 

0 หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มวิชา 

    1 หมายถึง กลุ่มวิชาการจดัการ 

    2 หมายถึง กลุ่มวิชาบญัชี 

    3 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด 

  หลกัที่ 4 คือ ระดบัความยากง่ายหรือช้ันปี   

    1 หมายถึง หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

    2 หมายถึง หมวดวิชาบงัคบั 

    3 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 

4 หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้

อิสระ        

                         หลกัที่ 1,2,3 คือ หมวดวชิาและหมู่วชิา   
 

1.  หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน      

     รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานน้ี จดัไวส้ําหรับนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา

อ่ืนๆท่ีมิใช่ศึกษาศาสตรบณัฑิตหรือครุศาสตรบณัฑิต ซ่ึงตอ้งเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานโดย

ไม่นบัหน่วยกิตและไม่นาํไปคิดคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือสาํเร็จการศึกษา 

 MCI 101  ระบบการศึกษาไทย     3(2-2-5) 

                                               Thai  Educational System 

 MCI 102  จิตวิทยาการศึกษา      3(2-2-5) 

                                 Educational Psychology                              

2. หมวดวชิาสัมพนัธ์          9  หน่วยกติ   

 MCI 201  สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

                     Statistics and Computer for Educational Research 

 MCI 202 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

                      Educational Research  Methodology   



 MCI 203       การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

                                  Innovation and Information Technology Management 

3. หมวดวชิาบังคับ        9  หน่วยกติ 

 MCI 301      ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษา                                                    3(2-2-5) 

  Theoretical Foundation of Education 

 MCI 302       การพฒันาหลกัสูตรและการสอน    3(2-2-5) 

   Curriculum  and Instruction  Development 

 MCI 303       การบริหารหลกัสูตร                                                                3(2-2-5)  

    Curriculum   Administration 

4. หมวดวชิาเลอืก 

     แผน ก (2)       ทาํวิทยานิพนธ์            ใหเ้ลือกเรียนวิชาเลือก      12    หน่วยกิต 

     แผน ข             ทาํสารนิพนธ์              ใหเ้ลือกเรียนวิชาเลือก    6     หน่วยกิต 

     แผน ข            ทาํการคน้ควา้อิสระ    ใหเ้ลือก เรียนวิชาเลือก    3   หน่วยกิต 

 MCI 401       การออกแบบและการประเมินผลหลกัสูตร   3(2-2-5) 

                    Curriculum Design and Evaluation 

 MCI 402       การพฒันาหลกัสูตรและการสอนในโรงเรียน   3(2-2-5) 

                     School-Based  Curriculum and  Instruction  Development 

 MCI 403       การพฒันาและการประเมินเอกสารประกอบหลกัสูตร  3(2-2-5) 

                     Curriculum Documents Development  and Evaluation 

 MCI 404       การปฏิบติัการหลกัสูตรและการสอน    3(2-2-5) 

                     Practicum  in  Curriculum  and Instruction 

 MCI 405       การวิจยัเพ่ือการพฒันาหลกัสูตรและการสอน   3(2-2-5) 

                     Research for Curriculum and Instruction Development 

 MCI 406       สมัมนาการพฒันาหลกัสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ  3(2-2-5) 

                     Seminar in Curriculum and Instruction  Development of Master Subject  

 MCI 407       การวดัและการประเมินผลทางการศึกษา   3(2-2-5) 

                     Measurement and Evaluation in Education 

 MCI 408       การศึกษางานวิจยัทางหลกัสูตรและการสอน   3(2-2-5) 

                    Studies of  Reseach  in Curriculum and Instruction 

 



MCI 409      สถาบนัการศึกษากบัชุมชน                                                     3(2-2-5)        

                       School and Community 

MCI 410      กฎหมายการศึกษา      3(2-2-5) 

                      Educational Laws 

MCI 411      การบูรณาการเทคโนโลยีกบัการสอน   3(2-2-5)   

                      Integrating Technology into Teaching 

 MCI 412      การประกนัคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5)                                                          

                       Educational Quality Assurance                              

4. รายวชิาวทิยานิพนธ์  12 หน่วยกติ 

 MCI 501      วิทยานิพนธ์  แผน ก (2)                                                             12(0-0-48) 

                     Thesis 

5. รายวชิาสารนิพนธ์  6 หน่วยกติ 

 MCI 502      สารนิพนธ์    แผน ข                                                             6(0-0-24)                                        

                      Master  Project 

6. รายวชิาการค้นคว้าอสิระ  3  หน่วยกติ 

 MCI 503      การคน้ควา้อิสระ แผน ข     3(0-0-12) 

                      Independent Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษา     

                               แผน ก (แบบ 2) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

MCI 202 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

MCI 203 การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

MCI 301 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                      รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 302 การพฒันาหลกัสูตรและการสอน 3 (2-2-5) 

MCI 303 การบริหารหลกัสูตร  3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                      รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 501 วิทยานิพนธ์  6 (0-0-24) 

                                                                                                                                         รวม   6  หน่วยกติ 

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 501 วิทยานิพนธ์  6 (0-0-24) 

                                                                                                              รวมตลอดหลกัสูตร   36  หน่วยกติ 

     



  แผน ข  (สารนิพนธ์) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎ-ีปฏิบัต ิ

MCI 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

MCI 202 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

MCI 203 การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

MCI 301 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                     รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎ-ีปฏิบัต ิ

MCI 302 การพฒันาหลกัสูตรและการสอน 3 (2-2-5) 

MCI 303 การบริหารหลกัสูตร 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (3-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                       รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน   

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎ-ีปฏิบัต ิ

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                        รวม   6  หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎ-ีปฏิบัต ิ

MCI  502 สารนิพนธ์ 6 (0-0-24) 

                                                                                                              รวมตลอดหลกัสูตร   36  หน่วยกติ 

  



 แผน ข (การค้นคว้าอสิระ) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 201 สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

MCI 202 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

MCI 203 การจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

MCI 301 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                     รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

MCI 302 การพฒันาหลกัสูตรและการสอน 3 (2-2-5) 

MCI 303 การบริหารหลกัสูตร 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                     รวม   12  หน่วยกติ 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

                                                                                                                                       รวม   6  หน่วยกติ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

บรรยาย-ทฤษฎี-ปฏิบัต ิ

xxxxxx วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

MCI 503 การคน้ควา้อิสระ (Independent Study)  3 (0-0-12) 

                                                                                                              รวมตลอดหลกัสูตร   36  หน่วยกติ 



คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

16.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมี 

ระยะเวลาการศึกษา  6  ปี หรือเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.3 หลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.4 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ 

เรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

16.5 คุณวฒิุเดิมซ่ึงผูส้มคัรนาํมาใชใ้นการสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษานั้น ตอ้งเป็นสถาบนัการศึกษา 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสาํนกังาน ก.พ. รับรอง 

16.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

16.7 มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา  

เป็นผูส้าํเร็จระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาทั้งไทยและต่างชาติจากสถาบนัการศึกษา

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ระบบการศึกษาและการคิดหน่วยกติ 

ขอ้  5. การจดัการศึกษา มหาวิทยาลยักาํหนดระบบการศึกษาไวใ้นหลกัสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีระบบ

การศึกษาระบบใดระบบหน่ึงดงัน้ี 

5.1 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา   1ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สปัดาห์  มหาวิทยาลยัอาจจดั

การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษต่อจากภาคปลายได ้ โดยกาํหนดระยะเวลาและจาํนวน

หน่วยกิตโดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ   

5.2 ระบบไตรภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สปัดาห์ 

5.3 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สปัดาห์ 

5.4 มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได ้ โดยกาํหนดรายละเอียดเทียบเคียงหน่วยกิต 

กบัระบบทวิภาคไวใ้นหลกัสูตร 



ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  การสําเร็จการศึกษาและการอนุมตัิปริญญาบัตร 

ขอ้ 35.  การสาํเร็จการศึกษาและเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา 

 นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

35.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเรียนครบตามจาํนวน 

หน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00  จากระบบ 

4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 

 

 35.2   ปริญญาโท 

  35.2.1    แผน ก แบบ ก  1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้น 

สุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงาน 

   วิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รือยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงานได ้

   รับการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อ 

   สภาวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

35.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดย

จะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือ

เทียบเท่าพร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้ นแต่งตั้ ง และผลงาน

วิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหน่ึงของผลงาน ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง

วิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

35.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตตร โดยจะตอ้งไดรั้บ 

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00  จากระบบ  4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่าและ

สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  ดว้ย

ขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

35.3 ปริญญาเอก 

35.3.1   แบบ 1 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย  1  ภาษา  ตามหลกัเกณฑแ์ละ 

              เง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั  

 

 



               (QualifyingExamination)  เพ่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอ 

 วิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการซ่ึง 

                จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให ้

 ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือ 

 ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)   

 ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

  35.3.2   แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดรั้บ 

   คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า  

   สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี 

   สถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 

   (Qualifying Examination)  เพ่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอ 

   วิทยานิพนธ์และสอบผา่น การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการ 

   ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และ 

   ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให ้

   ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือ

   ส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  

   ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

35.4 ส่งวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลยั จาํนวน 5 เล่ม 

35.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ตามหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

 

ขอ้  36.  การอนุมติัปริญญา 

36.1 นกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการขอสาํเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด 

36.2 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณาขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวิทยาลยัตอ้งมีคุณสมบติั 

ดงัน้ี 

36.2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ 35 

36.2.2 ตอ้งไม่คา้งชาํระค่าธรรมเนียม และหน้ีสินอ่ืนกบัทางมหาวิทยาลยัฯ เช่น  

ยืมหนงัสือ หรือ ค่าเสียหายอ่ืน ๆ กบัมหาวิทยาลยั 

 



การลาพกัการศึกษา 

25.1     นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการเรียน อาจยื่นคาํร้องต่อฝ่าย ทะเบียน และวดัผล 

     โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการประจาํหลกัสูตรภายในสปัดาห์ท่ี  3  ของภาค 

     เรียนท่ีขอลาพกั  ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัแลว้อยา่งนอ้ย  1     

      ภาคเรียน 

25.2 การลาพกัการเรียนให้อนุมติัไดค้ร้ังละไม่เกิน  1  ภาคเรียน ถา้นกัศึกษายงัมีความ

จาํเป็นตอ้งขอลาพกัการเรียนต่อไปอีก ใหย้ื่นคาํร้องใหม่ 

25.3 ใหน้บัระยะเวลาท่ีขอลาพกัการเรียน รวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

25.4 ในระหว่างการลาพกัการเรียน นักศึกษาต้องชําระเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัย และ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดเพ่ือรักษาสถานภาพนกัศึกษา 

25.5       หลงัจากการลาพกัการเรียน หากนกัศึกษาจะกลบัเขา้เรียน ตอ้งยื่นคาํร้องขอกลบั  

              เขา้เรียนต่อฝ่ายทะเบียนและวดัผล ก่อนวนัเปิดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่  2  สปัดาห์ 

 

 


