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ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

“เลิศคิด เลิศธรรม เลิศนาํ สู่ความกา้วหน้าทางวิชาการและความเป็นนักบริหารทางการศึกษามือ

อาชีพ” 

1.2 ความสําคัญ 

ประเทศไทยไดด้าํเนินการพฒันาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และคุณภาพของประชากร โดยมี

นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทุกระดบัและทุกประเภท มาเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษแลว้ อย่างไรก็ตาม จาก

การประเมินของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ช้ีให้เห็นว่าการดาํเนินงานหลายด้านยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นคุณภาพของผูเ้รียนทุกๆ ดา้นยงัอยู่ในเกณฑต์ํ่า และส่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนั

ของประเทศดว้ย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดร้ายงานผลการประเมินสมรรถนะในการ

แข่งขนัของ International Institute for Management Development (IMD) ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 

ช้ีให้เห็นว่าสมรรถนะในการแข่งขนัของประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลงจากท่ีเคยอยู่ในอนัดบัท่ี 26 ในปี พ.ศ. 



2547  ลดลงเป็นอนัดบัท่ี 29 ในปี พ.ศ. 2549 และเป็นอนัดบัท่ี 33 ในปี พ.ศ. 2550 ตามลาํดบั  ส่วนสมรรถนะ

ทางการศึกษาของประเทศไทยดา้นคุณภาพโดยภาพรวมอยูใ่นอนัดบัท่ี 46 จาก 55 ประเทศในปี พ.ศ. 2554 

นอกจากน้ี การมีสถานศึกษาจาํนวนมากกระจดักระจายอยู่ทัว่ประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายในการ

กระจายอาํนาจการบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง

กวา้งขวาง ทาํใหส้ถานศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนมาก

ข้ึน แต่ประสิทธิผลท่ีเกิดจากการลงทุนเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จาํเป็นตอ้ง

เร่งรัดพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน  ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะคุณภาพผูเ้รียน จาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาเป็น

หลกั ซ่ึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ทั้งดา้นวิชาการและมีภาวะผูน้าํท่ีจะทาํใหเ้กิด

การปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  มีศกัยภาพและความพร้อมในการผลิต 

และพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ นกัวิชาการ และนกัวิชาชีพชั้นสูงทางการ

บริหารการศึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการบริหารการศึกษา ภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลง 

ดงักล่าว  จึงเปิด การเรียนการสอนหลกัสูตร ปริญญาเอก Doctor  of  Education ( Educational 

Administration)  เพ่ือพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาระดบัต่างๆ ใหส้นองตอบการ

พฒันาการศึกษาของประเทศ 

1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถพฒันาองคค์วามรู้และวิชาการใหม่ๆ ทางดา้น 

การบริหารการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสงัคม 

      2. เพ่ือผลิตและพฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทศัน์

กวา้งไกล และมีความสามารถในการวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการพัฒนา บริหาร และสามารถ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในการบริหารการศึกษา 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

  1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบั 

  2. ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัต่างๆ 

  3. นกัวิชาการศึกษา 



  4. ผูส้อนในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง 

  5. ผูบ้ริหารองคก์รเอกชน องคก์รรัฐอ่ืนๆ และองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1 หลกัสูตร 

      3.1.1 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

          3.1.1.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การทาํดุษฎีนิพนธ์จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต โดยอาจตอ้งศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     3.1.1.2. แบบ 2 เป็นแผนการศึกษารายวิชา (Course Work) และทาํดุษฎีนิพนธ์จาํนวน

หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร ม ี2 แบบ คือ 

         3.1.2.1 แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การทาํดุษฎีนิพนธ์ โดยศึกษารายวิชาหมวดวิชา

เสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses) อยา่งนอ้ย  3 รายวิชา รวมทั้งรายวิชาวิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง

และรายวิชาสถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษาซ่ึงไม่นบัหน่วยกิต อาจจะศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม

จากคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา และทาํดุษฎีนิพนธ์จาํนวน 60 หน่วยกิต  รายละเอียดของโครงสร้าง

หลกัสูตร มีดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกติ หมายเหตุ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses) 

NC ไม่นบัหน่วยกิต DED 701 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง 

DED 702 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 60  

รวม 60  

แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1 

        

 

 



 

 

  3.1.2.2  แบบ 2  เป็นแผนการศึกษารายวิชา (Course Work)  จาํนวน 24 หน่วยกิต และทาํดุษฎี

นิพนธ์ จาํนวน 36 หน่วยกิต  รวมจาํนวน 60 หน่วยกิต  รายละเอียดของโครงสร้างหลกัสูตร มีดงัต่อไปน้ี 

 

หมวดวชิา จาํนวนหน่วยกติ หมายเหตุ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses) NC ไม่นบัหน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั (Core Courses) 15  

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)  9  

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 36  

รวม 60  

แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2 

 

3.1.3 ความหมายของเลขประจาํวชิา 

การดาํเนินการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย               

ส่วนหลกัเกณฑใ์นการให้รหัสรายวิชา เดิมมหาวิทยาลยักาํหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ในส่วนของหลกัสูตร

ปรับปรุงกาํหนดเป็นตวัอกัษร 3 หลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัเกณฑ์การให้รหัสวชิาในหลกัสูตร 

 

  

 

  หลกัที่ 5,6 คือ ลาํดบัรายวชิา เร่ิมตั้งแต่ 01,02,03 ...99 

   

  หลกัที่ 4 คือ หมวดวชิา แทนด้วยตวัเลข 

   6  หมายถึง หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

   7        "  หมวดวิชาบงัคบั 

   8        "  หมวดวิชาเลือก 

   9        "   หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

                         หลกัที่ 1,2,3 คือ รายวิชาของหลกัสูตร แทนดว้ยอกัษร 3 ตวั 

 

 

 

 

3.1.4 รายวชิาในหลกัสูตร 

แบบ1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การทาํดุษฎีนิพนธ์โดยศึกษารายวิชาหมวดวิชาเสริม

พ้ืนฐาน (Foundation Courses) อย่างนอ้ย 3 รายวิชา รวมทั้งรายวิชาวิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูงและ

รายวิชาสถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษาซ่ึงไม่นบัหน่วยกิต และทาํดุษฎีนิพนธ์ จาํนวน 60 

หน่วยกิต  รายละเอียด ดงัน้ี 

 

หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน (Foundation Courses)      

รหัส    รายวชิา       หน่วย

กติ 

DED 601 สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการบริหาร  NC 

  (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administration Psychology) 

DED 602 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการศึกษา     NC 



(English for Educational Administration) 

DED 603 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลู      NC 

  (Computer for Data Analysis) 

DED 701 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง      NC 

  (Advanced Research Methodology in Education)  

DED 702 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษา    NC 

  (Advanced Statistics for Educational Administration Research) 

ทั้งน้ีอาจจะศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมจากคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจไดรั้บการยกเวน้

ในรายวิชา DED 601 สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการบริหาร 

 

ดุษฎีนิพนธ์(Dissertation) 

DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)                    60 (36-0-144) 

 

แบบ 2  เป็นแผนการศึกษารายวิชา (Course Work)  จาํนวน 24 หน่วยกิต และทาํดุษฎี

นิพนธ์ จาํนวน 36 หน่วยกิต รวมจาํนวน 60 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี 

 

หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน (Foundation Courses)      

รหัส    รายวชิา      หน่วยกติ 

DED 601 สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการบริหาร  NC 

  (Seminar on Educational System, Educational Philosophy and Administration Psychology) 

DED 602 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการศึกษา     NC 

(English for EducationalAdministration) 

DED 603 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลู      NC 

  (Computer for Data Analysis) 

หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจไดรั้บการยกเวน้

ในรายวิชา DED 601  สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการบริหาร 

 

หมวดวชิาบังคับ (Core Courses)บงัคบั 15 หน่วยกิต 



รหัส    รายวชิา      หน่วยกติ 

DED 701 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง     3 (3-0-6) 

  (Advanced Research Methodology in Education) 

DED 702 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษา   3 (3-0-6) 

  (Advanced Statistics for Educational  Administration Research) 

DED 703 สมัมนาการบริหารองคก์ารทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  3 (2-2-5) 

  (Seminar on Management of Educational Organization for Excellence) 

DED 704 สมัมนาภาวะผูน้าํในการบริหารการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  3 (2-2-5) 

  (Seminar on Leadership in Change Management in Education) 

DED 705 สมัมนา ปัญหาการวิจยัทางการบริหารการศึกษา    3 (2-2-5) 

  (Seminar on Research Problems in Educational Administration) 

 

หมวดวชิาเลอืก (Elective Courses) เลือก  9 หน่วยกิต 

รหัส    รายวชิา      หน่วยกติ 

DED 801 สมัมนายทุธศาสตร์การพฒันานโยบายและแผนการศึกษา  3 (2-2-5) 

  (Seminar on Strategy for Educational Policy and Planning) 

DED 802 สมัมนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา    3 (2-2-5) 

  (Seminar on Educational Resources Management) 

DED 803 สมัมนาการศึกษาเปรียบเทียบ     3 (2-2-5) 

  (Seminar on Comparative Education) 

DED 804 สมัมนาการบริหารนวตักรรมเพ่ือการพฒันาการศึกษา   3 (2-2-5) 

  (Seminar on  Innovation  Management  for  Educational Development) 

DED 805 การวิจยัเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา    3 (3-0-6) 

  (Qualitative Research in Educational Administration) 

DED 806 สมัมนาการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 3 (2-2-5) 

  (Seminar on Administration of Non-Formal and Informal Education) 

DED 807 สมัมนาการบริหารการศึกษาเอกชน     3 (2-2-5) 

  (Seminar on Private Educational Administration) 

 

DED 808 สมัมนาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา    3 (2-2-5) 



  (Seminar on Administration of Vocational and Technical Education) 

DED 809 สมัมนาการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน     3 (2-2-5) 

  (Seminar on Local Educational Administration) 

DED 810 ปัญหาพิเศษ       3 (2-2-5) 

  (Special Problems) 

DED 811 สมัมนา แนวคิดและปรากฏการณ์ทางการบริหารการศึกษา  3 (2-2-5) 

(Seminar on Concepts and Phenomena in Educational Administration) 

DED 812 สมัมนาการบริหารอุดมศึกษา     3 (2-2-5) 

  (Seminar on Higher Educational Administration)   

DED 813 การฝึกปฏิบติังานการวิจยัดา้นบริหารการศึกษา   3 (2-2-5) 

  (Internship in Educational Administration Research) 

 

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 

DED 902 ดุษฎีนิพนธ์  (Dissertation)               36 (24-0-84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5 แผนการศึกษา       

3.1.5.1 แบบ 1 

                            แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ศษ.ด.

Doctor of Education (Educational Administration)Ed.D. 

ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 

  

 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 3 รายวชิา 

DED 701 วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษาขั้นสูง             ไม่นบัหน่วยกิต 

DED 702 สถิติขั้นสูงเพื่อการวจิยัทางการบริหารการศึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์  (ไม่นอ้ยกวา่60 หน่วยกิต) 

 

 
สอบโครงร่างงานดุษฎีนิพนธ์ 

 

สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

        สอบวดัคุณสมบติั 

 

 



ปีที ่
ภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

1 ภาค  1/2557 DED 601สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและ

จิตวิทยาการบริหาร 

  NC 3* 

DED 602  ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการศึกษา  NC 3* 

DED 603 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลู  NC 3* 

รวม NC 9* 

ภาค  2/2557 DED 703  วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง               NC 3* 

DED 704  สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษา   NC 3* 

รวม NC 6* 

ภาคฤดูร้อน   สอบวดัคุณสมบติั    

2 ภาค 1/2558 DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาค 2/2558 DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาคฤดูร้อน DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (1-0-17) 

รวม 6 (1-0-17) 

3 ภาค   1/2559 DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาค   2/2559 DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาคฤดูร้อน DED 901 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (1-0-17) 

รวม 6 (1-0-17) 

รวมตลอดหลกัสูตร 60 (10-0-170) 

 

* ไม่นับหน่วยกติ 



 

 

3.1.5.2 แบบ 2 

               แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) ศษ.ด.

Doctor of Education (Educational Administration)Ed.D. 

ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 3 รายวชิา ( ไม่นบัหน่วยกิต ) 

หมวดวชิาเลือก (9 หน่วยกิต) 

   

 

 

หมวดวชิาบงัคบั (15 หน่วยกิต ) 

  

 

     ดุษฎีนิพนธ์  (36 หน่วยกิต) 

 

 
สอบโครงร่างงานดุษฎีนิพนธ์ 

สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

        สอบวดัคุณสมบติั 

 

 



 

ปีที ่
ภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

1 ภาค  1/2557 DED 601  สมัมนาระบบการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและ

จิตวิทยาการบริหาร 

  NC 3* 

DED 602  ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการศึกษา  NC 3* 

DED 701 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาขั้นสูง 3 (3-0-6) 

รวม 3 (3-0-6) 

   ภาค  2/2557 DED 603  คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลู             NC 3* 

DED 702  สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจยัทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

DED 705  สมัมนาปัญหาการวิจยัทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

DED XXX วิชาเลือก 1  3 (2-2-5) 

รวม 9 (8-2-17) 

ภาคฤดูร้อน DED 703  สมัมนาการบริหารองคก์ารทางการศึกษาเพ่ือความเป็น

เลิศ 

3 (2-2-5) 

DED 704  สมัมนาภาวะผูน้าํในการบริหารการเปล่ียนแปลงทาง

การศึกษา 

3 (2-2-5) 

รวม 6 (4-4-10) 

2 ภาค  1/2558 

 

 

DED XXX วิชาเลือก 2 

DED XXX วิชาเลือก 3  

สอบวดัคุณสมบติั   

 3(2-2-6) 

 3(2-2-6) 

- 

รวม 6 (4-4-12) 

ภาค 2/2558 DED 902 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาคฤดูร้อน DED 902 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (1-0-17) 

รวม 6 (1-0-17) 

3 ภาค   1/2559 DED 902 ดุษฎีนิพนธ์ 12 (2-0-34) 



ปีที ่
ภาคเรียน/ 

ปีการศึกษา 
รายวชิา หน่วยกติ 

รวม 12 (2-0-34) 

ภาค 2/2559 DED 902 ดุษฎีนิพนธ์ 6 (1-0-17) 

รวม 6 (1-0-17) 

รวมตลอดหลกัสูตร 60 (25-14-147) 

  

 *   ไม่นับหน่วยกติ 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

16.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมี 

ระยะเวลาการศึกษา  6  ปี หรือเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.3 หลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

16.4 หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ 

เรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

16.5 คุณวฒิุเดิม ซ่ีงผูส้มคัรนาํมาใชใ้นการสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษานั้น ตอ้งเป็นสถาบนัการศึกษา 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสาํนกังาน ก.พ. รับรอง 

16.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

16.7 มีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 



การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา  

เป็นผูส้าํเร็จระดบัปริญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาทั้งไทยและต่างชาติจากสถาบนัการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ระบบการศึกษา 

 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  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

   โดยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง 

   ไดรั้บการตีพิมพห์รือยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได ้

   รับการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อ 

   สภาวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

35.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้ง 

ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า 

พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้ง

ไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน 

ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการหรือเสนอต่อท่ี

ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

35.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตตร โดยจะตอ้งไดรั้บ 

คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00  จากระบบ  4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบ 

ผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  ดว้ยขอ้เขียนและ/ 

หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

35.3 ปริญญาเอก 

35.3.1   แบบ 1 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย  1  ภาษา  ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

 ท่ีสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying  

Examination)  เพ่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่น 

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รง 

คุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ 

ตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการ 

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมา 

ร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

  35.3.2  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดรั้บคะแนน 



   เฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4  ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นภาษา 

   ต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถาบนัอุดมศึกษา 

 กาํหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)   

เพ่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่น 

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รง 

คุณวฒิุจากภายในและภายนอกสถาบนั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการ 

ตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการ 

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมา 

ร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

35.4 ส่งวิทยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลยั จาํนวน 5 เล่ม 

35.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ตามหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

 

ขอ้  36.  การอนุมติัปริญญา 

36.1 นกัศึกษาจะตอ้งดาํเนินการขอสาํเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 

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 และวดัผลโดย     

ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการประจาํหลกัสูตรภายในสปัดาห์ท่ี  3  ของภาคเรียนท่ี 

ขอลาพกั  ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัแลว้อยา่งนอ้ย  1  ภาคเรียน 

25.2 การลาพกัการเรียนใหอ้นุมติัไดค้ร้ังละไม่เกิน  1  ภาคเรียน ถา้นกัศึกษายงัมีความจาํเป็นตอ้ง

ขอลาพกัการเรียนต่อไปอีก ใหย้ื่นคาํร้องใหม่ 

25.3 ใหน้บัระยะเวลาท่ีขอลาพกัการเรียน รวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 



25.4 ในระหวา่งการลาพกัการเรียนนกัศึกษาตอ้งชาํระเงินค่าบาํรุงมหาวิทยาลยัและค่าธรรมเนียม

อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดเพ่ือรักษาสถานภาพนกัศึกษา 

25.5       หลงัจากการลาพกัการเรียน หากนกัศึกษาจะกลบัเขา้เรียน ตอ้งยื่นคาํร้องขอกลบั  

              เขา้เรียนต่อฝ่ายทะเบียนและวดัผล ก่อนวนัเปิดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่  2  สปัดาห์ 
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