ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พ.ศ.2554
ออกตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
---------------------------------------------------------------------โดยที่ไ ด้มีก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 เมื่อ วัน ที่ 30
ตุลาคม 2546 อันมีผลทําให้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2535 ได้ ถู ก ยกเลิ ก ไป บทบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ยวกั บข้ อกํ าหนดของ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ.2546 มี สาระสํ าคั ญแตกต่ างจากพระราชบัญ ญัต ิเ ดิม ในหลายประเด็น
มหาวิท ยาลัย เกษมบัณ ฑิต จึง ต้อ งจัด ทํ า ข้อ กํ า หนดฉบับ ใหม่ใ ห้ส อดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน พ.ศ.2546 ที่กํา หนดไว้ใ นมาตรา 11 และสภามหาวิท ยาลัย เกษมบัณ ฑิต
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2555 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 27 มกราคม 2555 มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ กํ า หนด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ข้อ 1 ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2554 ออกตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546”
ข้อ 2 ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อกําหนดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2548
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อกําหนดนี้
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หมวด 1
ชื่อและประเภท
1.1 ชื่อของสถาบัน
ชื่อภาษาไทย
อักษรย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ

:
:
:
:

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มกบ.
KASEM BUNDIT UNIVERSITY
KBU.

1.2 ประเภท
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “มหาวิทยาลัย”
ในข้อกําหนดนี้คําว่า “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3

หมวด 2
วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1.1 เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และความสามารถสูงในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู้จักค้นคิดนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่ า งรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการเข้ า ร่ ว มแก้ ไ ขและสร้ า งสรรสั ง คม อี ก ทั้ ง มี ค วาม
กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน สามารถปรับตนเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
2.1.2
เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน
โดยทั่วไป ขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และ
อาชีวศึกษา ตลอดจนผู้ที่ประกอบอาชีพได้มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิต
2.1.3 เพื่อแบ่งภาระในการจัดการศึกษาตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ช่วย รัฐจัดการศึกษา และพัฒนาประเทศ ดังระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2.1.4 เพื่อให้เป็นสถาบันค้นคว้า และวิจัยมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นสื่อนําความก้าวหน้าต่าง ๆ
ไปสู่สังคม และให้การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเป็นการรับใช้และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง
2.1.5 เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ธํารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมอันดีของชาติ ให้รู้จักเคารพจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพของตนต่อไป
2.2 ปรัชญาและปณิธาน
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส
ของนักศึกษา” และด้วยความปรารถนาอันมุ่งมั่น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะปฏิบัติหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการประสาทศิลปวิทยาการ การวิจัยค้นคว้า การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยปณิธาณ 3 ประการ
- คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
- คุณธรรม ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตน เพื่อสร้างและพัฒนาสังคม
(สําเนาเอกสารเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 1)
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หมวด 3
ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
3.1 ที่ตั้ง
3.1.1 วิทยาเขตพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งอยู่เลขที่ 1761 ซอยอาคเนย์ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 โทรสาร 0-2321-4444 ที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปรียบเสมือนประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางภาคตะวันออกของ
ประเทศ ได้มีการพัฒนาและสร้างเส้นทางคมนาคมที่สําคัญหลายสายเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับจังหวัดต่าง ๆ
ในภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สะดวกแก่การเดินทางมีรถประจําทางหลายสาย
ผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัย รวมถึงภายในบริเวณมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่ ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้นานาพันธุ์ และอาคารเรียนที่มั่นคง
3.1.2 วิทยาเขตร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 0-2904-2222 โทรสาร 0-2904-2200 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่สามารถรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง อยู่ติดกับถนนร่มเกล้าเชื่อมย่านสําคัญต่างๆ ได้แก่ มีนบุรี หนองจอก
รามอินทรา รวมคําแหง บางนาตราด และสถานที่สําคัญทางเศรษฐกิจเช่น สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ที่ทําการเขตมีนบุรี สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี ศาลมีนบุรี ทั้งยังใกล้แหล่งชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวกมีรถประจําทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัย ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยมีภูมทัศน์สวยงาม ไม่แออัดด้วยอาคารสูง การออกแบบสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดําเนินภารกิจ
ที่สําคัญของอุดมศึกษา
3.2 แผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
3.2.1 วิทยาเขตพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีบริเวณเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา และได้จัดอาคารสถาน
ที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

1)
2)
3)
4)
5)

ชื่ออาคาร
อาคาร 1 (อาคารเรียน อาคารบริหาร และบริการ)
อาคาร 2 (อาคารเรียน อาคารบริหาร และบริการ)
อาคาร 3 (อาคารเรียน อาคารบริหาร และบริการ)
อาคาร 4 บริหาร บริการ และสํานักบรรณสาร
อาคารหอพักนักศึกษาหญิง 3 อาคาร สูง 5 ชั้น

จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
8,779.75
12,616.00
18,810.00
14,130.90
6,000.00
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3.2.2 วิทยาเขตร่มเกล้า
มหาวิทยาลัย มีบริเวณเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 30.6 ตารางวา มีการก่อสร้างอาคารและการจัดภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการวางแผนการใช้สอยพื้นที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่ออาคาร
จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
1) อาคารบริหาร สูง 15 ชั้น
25,515.50
2) อาคารเรียนรวม สูง 12 ชั้น
51,480.00
3) อาคารจอดรถ และศูนย์กีฬา สูง 12 ชั้น
29,592.00
4) อาคารอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
และหอประชุมใหญ่สูง 3 ชั้น
10,098.00
5) อาคารหอพักอาคาร สูง 12 ชั้น จํานวน 5 อาคาร
96,625.00
(รายละเอียดผังแสดงบริเวณและอาคาร ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 2)
3.3 แผนการตกแต่งและการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลา 5 ปี *
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ได้ก่อสร้างในระยะเริ่มแรกแล้วเสร็จ
แล้ว ระยะต่อมาจึงทําการตกแต่งและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความ
เหมาะสมเพื่อการใช้งานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทําการตกแต่งและก่อสร้าง 3
รายการ ดังนี้
1. ตกแต่งสํานักงานบรรณสาร ชั้น 1- 8 ประกอบด้วยที่ทําการของสํานักบรรณสาร และสถานที่
ทําการค้นคว้า วิจัย ทํางานกลุ่ม เพื่อการอํานวยความสะดวกให้นักบัณฑิตทุกระดับชั้น
2. ตกต่างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมาสตร์และหอประชุมใหญ่ ประกอบด้วยอาคารเรียน
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงหอประชุมใหญ่ และห้องรับรอง
3. การก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม เป็นก่อสร้างเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอย ในการเรียนการสอนต่อไปใน
อนาคต
ชื่ออาคาร
จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
1) ตกแต่งสํานักบรรณสารชั้น 1 - 8
3,845
2) ตกต่างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมาสตร์และ
10,098.00
หอประชุมใหญ่
3) การก่อสร้างอาคาร 8 เหลี่ยม
ยังไม่กําหนด
(แผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 3)
(รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 4)
* แผนดังกล่าวที่ปรากฏ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
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หมวด 4
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
4.1 วิทยาเขตพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งอยู่เลขที่ 1761 ซอยอาคเนย์ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรวม 14 โฉนด เนื้อที่
15 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ที่ดินทั้งหมดติดต่อเป็นผืนเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ดิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โฉนดหมายเลข
36994
38717
38718
166126
193253
193254
193255
193256
193257
193258
193259
193260
197368
197369

เลขที่ดิน
1922
1928
1934
2033
1927
1931
6197
1930
1928
1932
1935
1926
1939
1940

หน้าสํารวจ
1628
1887
1888
14919
17044
17045
17046
17047
17048
17049
17050
17051
17250
17224

เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
3-0-62
0-2-26
0-2-47
0-0-69
2-0-31
0-2-0
0-2-0
2-3-50
1-1-3
1-0-51
0-0-10
2-2-42
0-0-55
0-0-14
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4.2 วิทยาเขตร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จํานวน 23 ไร่ 3 งาน 30.6 ตารางวา ที่ดิน
ทั้งหมดติดต่อเป็นผืนเดียวกัน แยกเป็น 11 โฉนด มีดังนี้
ลําดับที่ดิน โฉนดหมายเลข
1
1717
2
25512
3
25516
4
42192
5
42193
6
42194
7
42195
8
42196
9
42197
10
42198
11
42199

เลขที่ดิน
524
488
444
2268
524
525
529
527
528
529
530

หน้าสํารวจ
282
2968
2972
17700
17703
17702
17703
17704
17705
17702
17707

เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
0-3-16
1-2-79
1-2-94
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2
2-2-30.2

(รายละเอียดโฉนดที่ดินในกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ปรากฏในสาระเอกสารภาคผนวกรายการที่ 5)
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หมวด 5
ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
5.1 จํานวนเงินทุนประเดิม ทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้งจําแนกตามประเภทของกองทุน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดสรรเงินทุนประเดิมออกเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยมีการจัดสรร
ทุนต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ คือ
กองทุนทั่วไป
4,837,562.41
บาท
กองทุนทรัพย์สินถาวร
149,679,256.67
บาท
กองทุนวิจัยและห้องสมุด
(8,731,577.97)
บาท
กองทุนสงเคราะห์
4,214,758.89
บาท
ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ดังนี้
กองทุนทั่วไป
4,837,562.41
บาท
กองทุนทรัพย์สินถาวร
149,679,256.67
บาท
กองทุนวิจัย
(1,309,736,.70)
บาท
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
(7,421,841,.27)
บาท
กองทุนพัฒนาบุคลากร
2,528,855.33
บาท
กองทุนสงเคราะห์
1,685,903.56
บาท
หมายเหตุ : กองทุนคงเงินต้นรวมอยู่ในกองทุนทั่วไปและกองทุนสงเคราะห์
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จํานวนเงินทุนประเดิม ทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง จําแนกตามประเภทของกองทุน ดังนี้
52/53

53/54

54/55

55/56

56/57

ที่มาของเงินทุน
ทุนประเดิม
150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1,333,835.00

1,333,835.00

1,333,835.00

1,333,835.00

1,333,835.00

1,999,269,821.86

2,027,105,831.86

2,051,912,246.86

2,076,465,336.86

2,101,837,061.86

100,500,000.00

112,159,790.00

108,229,285.00

111,089,110.00

115,663,775.00

2,251,103,656.86

2,290,599,456.86

2,311,475,366.86

2,338,888,281.86

2,368,834,671.86

645,720,551.19

648,816,351.19

655,492,261.19

664,805,176.18

679,151,566.19

472,945,079.40

472,945,079.40

148,200,000.00

148,200,000.00

148,200,000.00

1,129,438,026.27

1,165,838,026.27

1,504,783,105.67

1,520,883,105.68

1,536,483,105.67

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,251,103,656.86

2,290,599,456.86

2,311,475,366.86

2,338,888,281.86

2,368,834,671.86

ทุนจากการบริจาค
ทุนสะสม
หนี้สินและเงินกู้ยืม
รวมที่มาของเงินทุน

การใช้เงินทุน
ทรัพย์สินหมุนเวียน
เงินสํารองเพื่อการขยาย
วิทยาเขต
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมการใช้เงินทุน

(แผนการเงิน ประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน
ปรากฏในสาระภาคผนวกรายการที่ 6)
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หมวด 6
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6.1 ส่วนประกอบของเครื่องหมาย
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรูปอาร์ม ตรงกลางมีคบเพลิงพร้อมเปลวไฟ มีหมวก
วิทยฐานะซ้อนอยู่หลังคบเพลิง ด้านขวาและด้านซ้ายของรูปอาร์มประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างของ
อาร์มเป็น แถบชื่อภาษาไทย “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” และแถบชื่อภาษาอังกฤษ “KASEM BUNDIT
UNIVERSITY”
6.2 ความหมายของเครื่องหมาย
คบเพลิง
หมายถึง การดําเนินชีวิตที่มั่นคงและรุ่งโรจน์
เปลวไฟ
หมายถึง แสงแห่งปัญญา
คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ หมายถึง ดวงประทีปส่องนําชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วย
คุณธรรมและความคิด
หมวกวิทยฐานะ
หมายถึง บรรดาสรรพวิชาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับด้วยการ
อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดจากอาจารย์ และด้วย
การศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนําชี้
แนวทางให้ประสบผลสําเร็จเป็นบัณฑิตผู้ทรงด้วย
ความรู้ และสติปัญญา
ช่อชัยพฤกษ์
หมายถึง ช่อดอกไม้เกียรติยศ ที่จะเตือนใจบัณฑิตทุกคนให้กระทํา
แต่ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยมิให้เสื่อมคลาย
6.3 คําจํากัดความ
คณะ (Faculty) หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ และอาจมี ก าร
ดําเนินการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะให้มีการแบ่ง
ส่วนงานภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาตามสมควร

11

หมวด 7
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
7.1 ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นไปตามกฎกระทรวง ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ว่าด้วยเรื่อง ลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.2 ครุยบัณฑิต
ครุยบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ ด้านหลังจับเย็บจีบ
และเย็บจีบที่หัวไหล่ ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีทองเย็บเป็นแนวสาบตลอดด้านหน้าทั้งสอง
ข้าง แต่ละข้างกว้าง 4 เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะวิชา
กว้าง 2 เซนติเมตร ถัดสีดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีทองกว้าง 4 เซนติเมตร ประดับด้วยเข็มวิทยฐานะ
ทั้งสองข้างระดับอก แขนเสื้อยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อปล่อย ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้าง มีแถบ
วิทยฐานะระดับปริญญาเป็นกํามะหยี่สีดํา กว้าง 5 เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อรูปทรงหางปลา ด้านนอกปกผ้าคล้องคอเย็บริมขอบ
นอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร และเย็บริมขอบในเป็นกํามะหยี่สีทองตลอดแนว
กว้าง 6 เซนติเมตร ด้านในปกผ้าคล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสีแสดทั้งผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาว
ซ้อนทับทะแยง 45 องศา กว้าง 9 เซนติเมตร
7.3 ครุยมหาบัณฑิต
ครุยมหาบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ ด้านหลังจับ
เย็บจีบ และเย็บจีบที่หัวไหล่ ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีทองเย็บเป็นแนวสาบตลอดด้านหน้า
ทั้งสองข้าง แต่ละข้างกว้าง 4 เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะ
วิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ถัดสีดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีทองกว้าง 4 เซนติเมตร ประดับด้วยเข็มวิทย
ฐานะทั้งสองข้างระดับอก แขนเสื้อยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อปล่อย ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองข้าง มี
แถบวิทยฐานะระดับปริญญาเป็นกํามะหยี่สีดํา กว้าง 5 เซนติเมตร จํานวนสองแถบ
ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อรูปทรงหางปลายโค้งบน ด้านนอกปกผ้าคล้องคอ
เย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร และเย็บริมขอบในเป็นกํามะหยี่สีทอง
ตลอดแนว กว้าง 9 เซนติเมตร เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก ด้านในปกผ้าคล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสีประจํา
คณะวิชาทั้งผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับแทยง 45 องศา กว้าง 9 เซนติเมตร
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7.4 ครุยดุษฎีบัณฑิต
ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ ด้านหลังจับ
เย็บจีบ และเย็บจีบที่หัวไหล่ ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีทองเย็บเป็นแนวสาบตลอดด้านหน้า
ทั้งสองข้าง แต่ละข้างกว้าง 4 เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะ
วิชา กว้าง 2 เซนติเมตร ถัดสีดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีทองกว้าง 4 เซนติเมตร ประดับด้วยเข็มวิทย
ฐานะทั้งสองข้างระดับอก แขนเสื้อยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อเย็บจับจีบมะเฟือง ตอนกลางแขนเสื้อทั้ง
สองข้าง มีแถบวิทยฐานะระดับปริญญาเป็นกํามะหยี่สีดํา กว้าง 5 เซนติเมตร จํานวนสามแถบ
ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อรูปทรงหางปลาปลายโค้งบน ด้านนอกปกผ้าคล้อง
คอเย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร และเย็บริมขอบในเป็นกํามะหยี่สี
ทองตลอดแนว กว้าง 10 เซนติเมตร เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก ด้านในปกผ้าคล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสี
ประจําคณะวิชาทั้งผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับแทยง 45 องศา กว้าง 9 เซนติเมตร
7.5 สีประจําคณะวิชา
7.5.1 คณะบริหารธุรกิจ
7.5.2 คณะนิติศาสตร์
7.5.3 คณะนิเทศศาสตร์
7.5.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.5.5 คณะศิลปศาสตร์
7.5.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7.5.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.5.8 คณะจิตวิทยา
7.5.9 คณะวิชารัฐประศาสนศาสตร์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ
สีประจําคณะคือ

สีฟ้า
สีขาว
สีน้ําเงิน
สีแดงเลือดหมู
สีส้ม
สีน้ําตาล
สีเหลืองจําปา
สีทอง 1
สีเขียวขํา

7.6 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
มีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะ ขนาดสูง 4 เซนติเมตร และกว้าง 4 เซนติเมตร
(รายละเอียดปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 7)

1

มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552
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หมวด 8
โครงการจัดการศึกษา และอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
8.1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีโครงการจัดการศึกษาในระยะ 5 ปี ดังต่อไปนี้
1) ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเปิดดําเนินการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 38 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมี
แผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี
การศึกษา 2555 และรับนักศึกษา จํานวน 60 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี
การศึกษา 2555 และรับนักศึกษา จํานวน 60 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) คาดว่าจะเปิด
ดําเนินการในปีการศึกษา 2555 และรับนักศึกษา จํานวน 60 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (นานาชาติ) คาดว่าจะเปิด
ดําเนินการในปีการศึกษา 2555 และรับนักศึกษา จํานวน 60 คน
2) ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเปิดดําเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมี
แผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
2.1 ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเปิดดําเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํ านวน 10
หลักสูตร และ
มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา
คาดว่าจะเปิดดําเนินการในปีการศึกษา 2555 และรับนักศึกษา จํานวน 20 คน
2.2 ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเปิดดําเนินการสอนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมี
แผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
8.2 อุปกรณ์การศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีอุปกรณ์เรียนการสอน และห้องปฏิบัติการตามหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ อาทิ
8.2.1 ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
8.2.2 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ์
8.2.3 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สตูดิโอผลิตรายการ
8.2.4 ศาลจําลอง
8.2.5 ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น ห้องตัดเย็บและเวทีแสดงแบบ
8.2.6 ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจําลอง
8.2.7 ห้องปฏิบัติการโรงแรม และห้องครัวสาธิตการประกอบอาหาร
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8.2.8 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้บริการคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เพิ่มความพร้อมและอํานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ และนักศึกษา จํานวน 11 ห้อง วิทยาเขตพัฒนา 7 ห้อง
วิทยาเขตร่มเกล้า 4 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 504 เครื่อง
(แผนการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาส่วนกลาง และอุปกรณ์การศึกษาของสาขาวิชา ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏใน
สาระภาคผนวก รายการที่ 8)
8.3 ห้องสมุด
สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งและเปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมาถึง
ปัจจุบัน โดยในช่วงแรกเปิดบริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 3 และในปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทําการมาเปิดบริการ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5-7 มีเนื้อที่ประมาณ 4,629 ตารางเมตร มีจํานวนที่นั่งกว่า 1,200 ที่นั่ง และ
ที่วิทยาเขตร่มเกล้า อยู่ที่อาคารเรียนรวมชั้น 3 มีเนื้อที่ประมาณ 792 ตาราเมตร มีจํานวนที่นั่งกว่า 200 ที่
นั่ง สํานักบรรณสารได้พัฒนาระบบงานมาโดยตลอด โดยในช่วงแรกได้ใช้ระบบดิวอี้ และเปลี่ยนเป็นระบบ
รัฐสภาอเมริกา พร้อมทั้งนําโปรแกรม CDS/ISIS เข้ามาจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลในปี พ.ศ.2541 ได้พัฒนาสู่เครือข่าย
ข้อมูล เปิดให้บริการยืม – คืน ด้วยระบบรหัสแท่ง (Barcode) ในปี พ.ศ. 2543 เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
สํานักบรรณสารได้แบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่าย
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายซ่อมบํารุง กองสารบรรณ ฝ่ายห้องสมุด
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสารสนเทศ ฝ่ายบริการจ่าย – รับ ฝ่ายบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า และ
ฝ่ายสื่อโสตทัศน์
มีบรรณรักษ์คุณวุฒิทางบรรณรักษ์ 18 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ 10 คน เพื่ออํานวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ทรัพยากรที่มีให้บริการ
สํานักบรรณสารได้จัดทรัพยากรไว้ให้บริการ ดังนี้
1. ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 202,873 เล่ม
หนังสือสํารอง หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และงานวิจัย วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับ
ย้อนหลัง 1,817 ชื่อเรื่อง วีซีดี 3,285 แผ่น ม้วนเทป 1,769 ตลับ ซีดีรอม 7,544 แผ่น หนังสือพิมพ์ คู่มือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กฤตภาค , จุลสาร เอกสารสัมมนา
2. ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย CD-ROM MULTIMEDIA, VIDEO, TAPE
CASSETTE, DISKETTE, MICROFICHE , CD-ROM DATABASES
3. ฐานข้อมูลที่มีให้บริการสืบค้น (DATA BASES) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลหนังสือ : BOOK
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย : RES ฐานสิ่ ง พิ ม พ์ รั ฐ บาล : GPO ฐานงานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโท ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย : IDP ฐานปริญญานิพนธ์ : PROJ ฐานวิทยานิพนธ์ : THES ฐานหนังสืออนุสรณ์งานศพ :
MEM ฐานวัสดุไม่ตีพิมพ์ : NP ฐานชีวประวัติบุคคลสําคัญ : WHO ฐานรายชื่อวารสาร : UNIO ฐาน
ดรรชนีวารสาร : IND
4. ฐานข้อมูลซีดี - รอม ที่มีให้บริการประกอบด้วย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลกฎหมาย
ไทย ฐานข้อมูลประมวลรัษฎากร ฐานข้อมูลสยามจดหมายเหตุ : บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ ฐานข้อมูลตลาด
หลักทรัพย์
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5. ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย
1. Art & Architecture Complete เป็นฐานข้อมูลทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยรวบรวมจาก
วารสารวิชาการมากกว่า 730 รายการ และสามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้มากว่า 250 รายการ และชุดรวมภาพที่ประกอบด้วยภาพ
กว่า 64,000 รูป
2. Business Source Premier (BSP) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม เนื้อหา
ครอบคลุมด้านธุรกิจ การบริการ การจัดการ บัญชี การเงิน การคลัง มากกว่า 8,350 ชื่อ และให้บริการเอกสารฉบับเต็ม
จากวารสารประเภท Peer Review มากกว่า 1,100 ชื่อ เช่น Harvard Business Review, Accounting Review เป็นต้น
โดยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังถึงปี 1922
3. Regional Business News ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร
และสํานักข่าวทางสาขาบริหารธุรกิจ กว่า 75 ชื่อที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา
4. ERIC ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการศึกษา ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 317,000
รายการ และสามารถย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 1966 - ปัจจุบัน
5. Academic Source Complete ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สหสาขาวิชา มีวารสารฉบับเต็ม
5,300 รายการ และเป็นวารสารที่ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองถึง 4,400 รายการ
6. ฐานข้อมูล Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
7. Thai Digital Collection หรือ TDC ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัยของอาจารย์รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างทั่วประเทศ
8. สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิงภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท งานวิจัย ราชกิจจา
นุเบกษา คําพิพากษา ศาลฎีกา ปริญญานิพนธ์ หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ เอกสารสัมมนา สิ่งพิมพ์รัฐบาล เอกสารของ
มหาวิทยาลัย คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ หนังสือสถาปัตยกรรมศาสตร์
นอกจากนี้สํานักบรรณสาร มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสร้างและส่งเสริมการอ่านของผู้ใช้บริการ
ตลอดจนจัดให้มีบริการสู่ชุมชน ในรูปแบบกิจกรรม โครงการต่างๆ มีการเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นอีกหนึ่ง
บริการของฝ่ายบริการตอบคําถาม และช่วยค้นคว้า เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความ
ประสงค์ ต้ อ งการใช้ สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ บริ ก ารต่ า งๆ ของห้ อ งสมุ ด หน่ ว ยงานภายนอก อาทิ บทความในวารสาร หนั ง สื อ
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยอื่นๆ อีกทั้งสํานักบรรณสาร มีแผนดําเนินโครงการห้องสมุดลักษณะพิเศษ เช่น ห้องสมุดคนพิการ
ทางสายตา โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่และทรัพยากรสนับสนุนการให้บริการ ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการสนับสนุน
ข้อมูลสารสนเทศด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(แผนการพัฒนาห้องสมุด การจัดหาหนังสือตํารา วารสาร ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวกรายการที่ 9)
8.4 อุปกรณ์สาธารณูปโภค
1) จัดสร้างถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย พร้อมขุดฝังท่อระบายน้ํา 2 ข้างถนนพร้อมท่อพักและรางตื้น
2) จัดสร้างระบบน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค
3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์
4) จัดสร้างบริเวณสวนหย่อมและที่นั่งพักผ่อน
5) จัดสร้างที่จอดรถ
6) จัดสร้างบริเวณสําหรับการกีฬาและจัดหาอุปกรณ์การกีฬา
7) จัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วนโดยจัดให้มีการบํารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอ
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หมวด 9
โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
9.1 โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์
1) มหาวิทยาลัยจะจัดหาอาจารย์ประจํา โดยจัดให้มีอัตราส่วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา
และอัตราส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(ประมาณการจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2554 - 2558 ปรากฏในสาระภาคผนวก
รายการที่ 10)
2) โครงการพัฒนาคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยจะทําการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจํา ให้
มีความรู้ความสามารถในระดับสูงอยู่เสมอ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ คุณวุฒิ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่คณาจารย์ประจําทุกปี เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้
กําหนด คุณสมบัติของคณาจารย์ประจําดังนี้
2.1) คณาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับทุน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2.2) นักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีและได้รับเกียรตินิยม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและ
บรรจุเป็นอาจารย์ประจํา มีสิทธิขอรับทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
( รายละเอียดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 11 )
3) โครงการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจะทําการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศที่
กว้างไกลยิ่งขึ้น
3.1) สนับสนุนการศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.2) สนับสนุนการทําตําแหน่งทางวิชาการ
3.3) เพิ่มพูนความรู้ โครงการจัดสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ส่งสัมมนาภายนอก และ
ศึกษาดูงาน
9.2 โครงการจัดหา/พัฒนาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และยังให้การสนับสนุนในการอบรม สัมมนา และศึกษาต่อในระดับที่
สู ง ขึ้ น เข้ า ประจํ า ในแผนกต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านในฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยธุ ร การ
ตลอดจนให้บริการต่าง ๆ ทางการศึกษา จนเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการทางการศึกษา

17

(รายละเอียดโครงการจัดหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 12)
9.3 จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีอาจารย์ประจําในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
68
คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
244
คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
28
คน
ในจํานวนนี้ เป็นผู้มีตําแหน่งวิชาการ ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน
28
คน
รองศาสตราจารย์
จํานวน
24
คน
ศาสตราจารย์
จํานวน
5
คน
0

(แผนการจัดหาและพัฒนาอาจารย์ประจํา ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวกรายการที่ 13 )
9.4 ภาระการสอนของอาจารย์ประจํา
มหาวิ ท ยาลัย ได้ จัด ภาระการสอนของอาจารย์ ป ระจํ า เป็น ไปตามกฎกระทรวงการคุ้ม ครองการทํ า งานและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมหาวิทยาลัย กําหนดภาระการสอนของอาจารย์ไว้
ดังนี้
9.4.1 ภาระการสอนปกติของอาจารย์ประจําไม่เกิน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 3
ชั่วโมง/สัปดาห์ ในระดับบัณฑิตศึกษา
9.4.2 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งบริหาร มีภาระการสอนไม่เกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในระดับปริญญาตรี
9.5 มหาวิทยาลัยจัดให้มีอัตราส่วน ของอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
1:20
2. คณะนิติศาสตร์
1:50
3. คณะนิเทศศาสตร์
1:25
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1:20
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1:8
6. คณะศิลปศาสตร์
1:20
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1:20
8. บัณฑิตวิทยาลัย
1:10
9.6 มหาวิทยาลัย จัดให้มีอัตราส่วนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษรวมกันต่อนักศึกษา ไม่น้อยกว่า
1:20
9.7 มหาวิทยาลัยจัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ตรงตามคณะวิชาที่เปิดสอน สําหรับหลักสูตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาโทต่อปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 3:1
9.8 อาจารย์พิเศษ

18
มหาวิทยาลัยจะจัดหาผู้ซึ่งมีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงมาสอนเพิ่มเติมเท่าที่จําเป็นใน
บางรายวิชา

หมวด 10
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการเรียน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดําเนินงานในภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
- การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 38 สาขาวิชา แยกเป็นหลักสูตร
ภาษาไทย 34 สาขาวิชา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาโท 10 2 หลักสูตร
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา 3 ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับ
ปริญญาตรีนั้น ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาพลานามัย โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชา
ศึกษาทั่วไปของแต่ละกลุ่มวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ใช้อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบในการสอนและจะใช้
อาจารย์พิเศษในส่วนเสริมที่จําเป็นเท่านั้น 4
- การวิจัย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการทําวิจัยของคณาจารย์ประจําทุกคณะ โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ
สํานักวิจัย สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมีผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้รับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาและมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยทําหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรและ
อนุ มั ติ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณไว้ ต ามแผนการดํ า เนิ น งานของ
สํานักวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- การบริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริการทางวิชาการ โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์บริการทาง
วิชาการ โดยมีผู้อํานวยการศูนย์ฯเป็นผู้รับผิดชอบ และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ
เป็นกรรมการให้คําแนะนําในการดําเนินงานของศูนย์บริการทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยฯได้จัดสรร
งบประมาณไว้ตามแผนการดําเนินงานของศูนย์ฯ
- การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
2

3

4

เปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ มติการประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 และเปิดดําเนินการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ มติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551
เปิดดําเนินการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549 และสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
มติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2544
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มหาวิทยาลัยส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบคือ ศูนย์
วัฒนธรรมไทยอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของอธิการบดี มีผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรมไทยทําหน้าที่
รับผิดชอบ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และมีคณะกรรมการประจําศูนย์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย
ตัวแทนจากคณะหน่วยงานและสโมสรนักศึกษาจากคณะต่างๆ ให้คําแนะนําในการดําเนินการของศูนย์ฯ
10.1 หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจํานวนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับนานาชาติ และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยแบ่งเป็นคณะ/สาขาวิชา และได้รับนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาตามจํานวนที่ได้แจ้งในการขอเปิดดําเนินการหลักสูตร รวมทั้งการขอเพิ่มเติมนักศึกษาใน
ภายหลังดังนี้
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ในภาคปกติและภาคสมทบ 8 คณะวิชา คือ
1. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)
(ภาคปกติ) จํานวน 6 สาขาวิชา คือ 5
1) สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
3) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
4) สาขาวิชาการตลาด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
5) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
6) สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ภาคปกติและสมทบ)
1) สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

5

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี และต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
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ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ (ภาคปกติและภาคสมทบ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลดจํานวนหน่วยกิตรวมจากเดิม 139 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ปรับเปลี่ยนยกเลิกหรือเพิ่มเติมรายวิชาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีปี 2547
ยกเลิกการดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 5 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการตลาด
2) สาขาวิชาการจัดการ
3) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สาเหตุเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งยกเลิกการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ให้ใช้การเทียบโอนแทน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 4 สาขาวิชา คือ 6
1) สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2) สาขาวิชาการตลาด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
4) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 7
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 8
6

7

8

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มติการประชุมคณะกรรมการสภา
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ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
3. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ 9
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2) สาขาวิชาการโฆษณา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
4) สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
6) สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ 10
1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
4) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

9

10

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ตามหนังสือแจ้งมติ จากทบวงฯ ที่ ทม 0207/20330
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544
ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสรบัณฑิต ทั้ง 6 สาขาวิชา มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554
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ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
6) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรเทียบโอน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 3 สาขาวิชา คือ 11
1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 12
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 13
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 2 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548
2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 14
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
11

12

13

14

ปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวไฟฟ้า และเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ตามมติที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 เมษายน 2554
ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548
ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
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6. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 5 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 15
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 16
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 17
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548

4) สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 18
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5) สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 19
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ยกเลิกการดําเนินการหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ต่อเนื่อง 2 ปี) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สาเหตุเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการสั่งยกเลิกการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ให้ใช้การเทียบโอนแทน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 2 สาขาวิชา
15

16

17

18

19

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 เมษายน 2554
เปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มติการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
เปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

24
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 20
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
8. คณะจิตวิทยา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาจิตวิทยา 21
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 คณะ ดังนี้
1. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 22
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 23
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
1.3.1 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปรับปรุง 2554 24
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับนักบริหาร ฉบับปรับปรุง 2554 26
20

21

22

23

24

25

26

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มติการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
เปิดดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
เมื่อพุธวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
เปิดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มติการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อพุธวันที่ 6 สิงหาคม 2551
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
เปิดดําเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับนักบริหาร ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

25
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
1.5.1 สาขาวิชา การภาพยนตร์-วีดิทัศน์ 2550 27
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1.6.1 สาขาวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 28
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
1.6.2 สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 29
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
1.6.3 สาขาวิชา การจัดการการบิน 30
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1.7.1 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ 31
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549
2. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2.1.1 สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร 32
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550
3. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 33

27

28

29

30

31
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33

ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
เปิดดําเนินการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ มติการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ มติการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551
เปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550
เปิดดําเนินการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน บัณฑิตวิทยาลัย มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
เปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549
เปิดดําเนินการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสาร มติการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550
เปิดดําเนินการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554

26
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 34
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.2 สาขาวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการ 35
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
จํานวนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยรับนักศึกษาต่อปีการศึกษาจําแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ภาคปกติ) จํานวน 6 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการจัดการ
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4) สาขาวิชาการตลาด
5) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6) สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี)
ภาคปกติ จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการบัญชี
ภาคสมทบ จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการบัญชี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

150
200
100
150
60
80

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน

300

คน

จํานวน

300

คน

โครงการหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
34

35

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยามติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554
เปิดดําเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการ มติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
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ภาคปกติ
1)
2)
3)
4)

จํานวน 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
40
40
40

คน
คน
คน
คน

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชานิติศาสตร์

จํานวน

300

คน

คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
2) สาขาวิชาการโฆษณา
3) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
4) สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่
5) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
6) สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

40
50
60
50
40
50

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ จํานวน 6 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

60
60
60
60
60
60

คน
คน
คน
คน
คน
คน

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จํานวน
จํานวน

60
60

คน
คน
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3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จํานวน

60

คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา คือ
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน

จํานวน

40

คน

จํานวน
จํานวน

40
50

คน
คน

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
4) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
5) สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

60
60
30
70
30

คน
คน
คน
คน
คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

จํานวน
จํานวน

60
60

คน
คน

คณะจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
ภาคปกติ
1) สาขาวิชาจิตวิทยา

จํานวน

80

คน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 คณะ ดังนี้
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1. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 60
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
จํานวน 50
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
จํานวน 30
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จํานวน 20
1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับนักบริหาร
จํานวน 30
1.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การภาพยนตร์-วีดิทัศน์
จํานวน 30
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
จํานวน 30
2) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จํานวน 50
3) สาขาวิชาการจัดการการบิน
จํานวน 40
1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จํานวน 20
2. คณะนิเทศศาสตร์
2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
จํานวน
3. คณะนิติศาสตร์
3.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน
หลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1.1 สาขาวิชา จิตวิทยา
1.2 สาขาวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการ

จํานวน
จํานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

25

คน

40

คน

20
20

คน
คน

(ประมาณการจํานวนนักศึกษา ระยะเวลา 5 ปี ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 14)
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญา ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
1) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
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ภาษาอังกฤษ -

Bachelor of Business Administration

(Management)
2)

3)

4)

5)

6)

ใช้อักษรย่อ B.B.A.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Business Computer)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร 4 ปี )
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี )
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(International Transportation)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 36
36

ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีปี 2547 มติการประชุม
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ภาษาไทย

-

ภาษาอังกฤษ -

บัญชีบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บช.บ.
Bachelor of Accountancy
ใช้อักษรย่อ B.Acc

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Management)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration
(Business Computer)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
3) สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
4) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบิน)
ใช้อักษรย่อ บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Aviation
Industry Management)
ใช้อักษรย่อ B.B.A.
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ น.บ.
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
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ภาษาอังกฤษ -

Bachelor of Laws
ใช้อักษรย่อ LL.B.

5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
ใช้อักษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Public Relations)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts

2) สาขาวิชาการโฆษณา
ภาษาไทย
-

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
ใช้อักษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Advertising)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts
3) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์)
ใช้อักษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Broadcasting)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts
4) สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์และสื่อใหม่)
ใช้อักษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Journalism and New Media)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts
5) สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)
ใช้อกั ษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Contemporary Performing Arts Communication)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts
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6) สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
ใช้อักษรย่อ นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts
(Film and Digital Media)
ใช้อักษรย่อ B.Comm.Arts
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Eng.

2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Mechanical
Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Eng.
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Eng.
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electrical
Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Eng.
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
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ใช้อักษรย่อ B.Eng.
6) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ใช้อักษรย่อ วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Eng.
7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี)
1) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี)
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ใช้อักษรย่อ อส.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology
(Industrial Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Ind.Tech.
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี)
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ใช้อักษรย่อ อส.บ.
ภาษาอังกฤษ -

Bachelor of Industrial Technology
(Mechanical Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Ind.Tech.
3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี)
ภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ใช้อักษรย่อ อส.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology
(Electrical Engineering)
ใช้อักษรย่อ B.Ind.Tech.
8. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ภาษาไทย
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ สถ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture
ใช้อักษรย่อ B.Arch.
9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
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ใช้อักษรย่อ ศป.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts
(Visual Communication Design)
ใช้อักษรย่อ B.F.A.
2) สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ใช้อักษรย่อ ศล.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
ใช้อักษรย่อ B.F.A.
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Studies)
ใช้อักษรย่อ B.A.
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร 4 ปี )
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in English for Communication
(International Program)
ใช้อักษรย่อ B.A.
3) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น)
ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Fashion Design
(Fashion Design)
ใช้อักษรย่อ B.A.
4) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)
ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Airline Business)
ใช้อักษรย่อ B.A.
5) สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ)
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ภาษาอังกฤษ -

ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
Bachelor of Arts (Thai For Foreigners)
ใช้อักษรย่อ B.A.

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี )
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ใช้อักษรย่อ วท.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science
(Food Science and Technology)
ใช้อักษรย่อ B.S.
2) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี )
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ใช้อักษรย่อ วท.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science
(Computer Information Science)
ใช้อักษรย่อ B.S.
12. หลักสูตรจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา)
ใช้อักษรย่อ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts
ใช้อักษรย่อ B.A. (Psychology)
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program
ใช้อักษรย่อ M.B.A.
14. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 2 ปี)
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ใช้อักษรย่อ บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program
(International Program)
ใช้อักษรย่อ M.B.A.
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15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
1) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
ใช้อักษรย่อ วศ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Engineering Management)
ใช้อักษรย่อ M.Eng.
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ใช้อักษรย่อ วศ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Civil Engineering)
ใช้อักษรย่อ M.Eng.

16. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ รป.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
ใช้อักษรย่อ M.P.A.
17. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
1) สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์-วีดิทัศน์)
ใช้อักษรย่อ นศ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts (Film and Video)
ใช้อักษรย่อ M.Com.Arts
2) สาขาวิชาการบริหารสื่อสาร (หลักสูตร 2 ปี)
ภาษาไทย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการสื่อสาร)
ใช้อักษรย่อ นศ.ม.
ภาษาอังกฤษ -

Master of Communication Arts
(Communication Administration)
ใช้อักษรย่อ M.A.

18. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
1) สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์)
ใช้อักษรย่อ ศศ.ม.
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ภาษาอังกฤษ -

Master of Arts (Master of Arts Program in
Psychology for Human Development)
ใช้อักษรย่อ M.A.
2) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
ใช้อักษรย่อ ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Hospitality Industry
and Tourism Management
ใช้อักษรย่อ M.A.
3) การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
ใช้อักษรย่อ ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Aviation Management
ใช้อักษรย่อ M.A.
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ใช้อักษรย่อ วท.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Science in Geo- Informatics anagement
(Geo – Informatics Management)
ใช้อักษรย่อ M.Sc.
20. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 37
ภาษาไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ใช้อักษรย่อ น.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Laws
ใช้อักษรย่อ LL.M.
21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี)
1) สาขาวิชา จิตวิทยา
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยา)
ใช้อักษรย่อ ปร.ด.
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ภาษาอังกฤษ -

Doctor of Philosophy in Psychology
(Psychology)
ใช้อักษรย่อ Ph.D.
2) สาขาวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
ใช้อักษรย่อ ปร.ด
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy in Public Policy and
Management (Public Policy and Management)
ใช้อักษรย่อ Ph.D.
10.2 ระบบการศึกษา
10.2.1 ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคปกติ
คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาค
ฤดูร้อน อีก 1 ภาคก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
10.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
การเรียนตามระบบการศึกษานี้ เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคก็ได้ ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับเวลาเรียนของวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติ
10.3 ระบบหน่วยกิต
10.3.1 การนับหน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
คํ า ว่ า “หน่ ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน่ ว ยที่ แ สดงปริ ม าณการศึ ก ษาซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ แ ก่
นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่วยกิตหมายความว่า นักศึกษาต้องศึกษาในห้องเรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาและทํางานที่กําหนดให้ภายนอกห้องเรียนอีกไม่น้อยกว่าสองเท่าตัว
1) วิชาที่ใช้เวลาบรรยายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต
2) วิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง การอภิปราย การฝึกงาน ฯลฯ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ยกเว้นบางสาขาวิชาอาจกําหนดไว้สูงกว่า 2 ชั่วโมงได้ ตามความ
เหมาะสม

ระดับบัณฑิตศึกษา

40
1) การคิดหน่วยกิต
1.1) รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรือการอภิปราย
ปัญหาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.3) วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2) วิธีการสอนแตกต่างกันในแต่ละลักษณะวิชาโดยเป็นมรรควิธีที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ให้แก่การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อาจารย์ผู้บรรยายจะใช้ความหลากหลายในวิธีการสอนตาม
ลักษณะของวิชานั้น ๆ วิธีการสอนอาจเป็นวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีผสมผสานกันตามความเหมาะสม เช่น
การบรรยายควบคู่กับการใช้หนังสือคู่มือการเรียน การใช้กรณีศึกษา การสัมมนา การศึกษานอกสถานที่และ
การดูงาน และฝึกงาน การทําโครงการของกลุ่ม และรวมทั้งการศึกษาวิจัย
10.3.2 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จะต้องศึกษาจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120
หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกิน 150 หน่วยกิต
2) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) จะต้องศึกษาจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
และอย่างมากไม่เกิน 188 หน่วยกิต
3) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องศึกษาจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
และอย่างมากไม่เกิน 87 หน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน คือ
แบบ ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก (1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และหลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาหรือมีกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก (2) ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใด เปิดสอนแผน ก ไม่จําเป็นต้องเปิดสอน แผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข ต้องมี
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ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางาน
รายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
10.4 การลงทะเบียน
ระดับปริญญาตรี
1) การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกําหนดการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ให้
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนต่าง ๆ ตามประกาศ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกล่าวอาจ
ไม่สิทธิ์เข้าเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลอันสมควรและได้รับการอนุมัติให้มี
การลงทะเบียนเป็นกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
2) การลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนําช่วงวางแผนการศึกษา
และลงทะเบียนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มีลําดับวิชาใน
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3) นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษา กรณีการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่กําหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.5 ระยะเวลาการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
10.5.1 ภาคปกติ นักศึกษาต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ
หรือเทียบเท่าและอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องเรียนครบตามหลักสูตร
10.5.2 ภาคสมทบ นักศึกษาต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา
ปกติ หรือเทียบเท่าอย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และต้องเรียนครบตามหลักสูตร
10.5.3 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม จะต้องศึกษามีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าและต้องศึกษาครบ
ตามหลักสูตร
10.5.4 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องภาคปกติ จะต้องศึกษาโดยมีกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า
4 ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติหรือ 2 ปีการศึกษา
ทั้งนี้จะต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายในกําหนดไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ภาคการศึกษา
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ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายในกําหนดไม่เกิน 6 ปี หรือ 12 ภาคการศึกษา สําหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับผู้ที่มีวุฒปริญญาบัณฑิต
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10.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสําเร็จการศึกษา
10.6.1 การวัดผล การประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1) การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ระดับ
ความหมาย
A
4.00
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.50
ดีมาก (Very Good)
B
3.00
ดี (Good)
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C+
2.50
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.00
พอใช้ (Fair)
D+
1.50
อ่อน (Poor)
D
1.00
อ่อนมาก (Very Poor)
F
0.00
ตก (Fail)
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ หรือค่าระดับดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้สัญลักษณ์
ต่อไปนี้

สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AUD
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress)
R
รายวิชาที่ลงทะเบียนซ้ํา (Re-Registration)
2) การให้สัญลักษณ์ A , B+, B , C+, C , D+, D และ F จะกระทําได้ในกรณีที่เป็น
รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินค่าได้ตามสัญลักษณ์
3) นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้นยกเว้นรายวิชาที่
คณะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4) การให้ F จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
4.1) นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
4.2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย
4.3) นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ
4.4) นักศึกษาทําผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบ และได้รับการ ตัดสินให้สอบตก
4.5) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
สัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่ทํางานที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถรายงานผล
การประเมินได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
4.6) การให้ I จะกระทําได้ในกรณี
4.6.1) นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบใน
บางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ และ/หรือใบ
แสดงการรับการรักษาของ สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนและได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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4.6.2) นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และอธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายอนุมัติ
4.6.3) นักศึกษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือ คณบดี และแจ้งให้
หน่วยทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาอันที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
4.7) การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป
4.8) การให้ S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่
คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มระดับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.8.1) การให้ S จะกระทําได้เมื่อนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่น่า
พอใจ แต่จะไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม ทั้งนี้สัญลักษณ์ S
จะใช้กับรายวิชาที่นักศึกษา
จําเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเรียนรายวิชาต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านรายวิชานี้
ก่อน หรือนักศึกษาสนใจเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้โดยไม่ต้องการรับหน่วยกิต
4.8.2) การให้ U จะกระทําเมื่อนักศึกษาไม่ สามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านจนเป็นที่
พอใจ ลักษณะการเรียนและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับการให้สัญลักษณ์ S
4.9) การให้ W จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
4.9.1) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เพิกถอน ตามระเบียบข้อกําหนดในข้อ
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4.9.2) นั กศึกษาที่ขาดสอบโดยมี เหตุอัน สมควรให้นักศึกษาหรื อผู้ แ ทนแสดง
หลักฐานต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ หากมีเหตุผล
สมควรให้ทําเรื่องขออนุมัติคณบดีเพื่อให้ W สําหรับรายวิชานั้นภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏ
ตามตารางสอบ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติให้ถือว่าส่วนที่ขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์ และให้อาจารย์ผู้สอนให้
ระดับตามคะแนนระหว่างภาค
4.10) การให้ AUD จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
โดยปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการเรียนปกติ
4.11) การให้ P จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
มากกว่า 1 ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุดสัญลักษณ์ P จะถูกเปลี่ยนเมื่อการ
เรียนหรือปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับ
5) การคํานวณค่าระดับ
5.1) ให้คํานวณเฉพาะรายวิชาที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่า
+
+
ระดับ A, B , B, C , C, D+, D, และ F
5.2) ค่าระดับเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average, SEM- GPA) ให้
คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยนําผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่า
ระดับที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชา
ที่มีค่าระดับที่เรียนในภาคนั้น
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5.3) ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUMGPA) ให้คํานวณ
จากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคหลังสุด โดยนําเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต
กับค่าระดับที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มี
ค่าระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาใดที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง โดยครั้งแรกให้สัญลักษณ์ F ให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว เพื่อไปคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม และใน
การหารให้ใช้จุดทศนิยม 2 ตําแหน่งไม่มีการปัดเศษ 38
6) การนับหน่วยกิตสะสม
6.1) ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับ
6.2) สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ที่มีค่าระดับให้นับจํานวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นํามาคํานวณค่าระดับ
ตามข้อ 5)

ระดับบัณฑิตศึกษา
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาอาจจะกระทําโดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือการสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือจากการทํารายงานจากการอ่านและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือกิจกรรมทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น
1) การวัดผลการศึกษาของแต่ละวิชา สามารถที่จะจัดออกมาเป็นลําดับขั้นโดยใช้สัญลักษณ์
และค่าระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ค่าระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเลิศ (Excellent)
3.5
ดีมาก (Very Good)
B+
B
3.0
ดี (Good)
+
2.5
ดีพอใช้ (Fairly Good)
C
C
2.0
พอใช้ (Fair)
1.5
อ่อน (Poor)
D+
D
1.0
อ่อนมาก (very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
1.1) ผลการสอบปรับพื้นฐานการศึกษา ผลการสอบประมวลความรู้โดยมีผลสอบ
ข้อเขียนและการสอบปากเปล่ารวมกัน ผลการสอบวิทยานิพนธ์ กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
38
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S
หมายความว่า สอบได้ (Satisfactory)
U
หมายความว่า สอบตก (Unsatisfactory)
1.2) ผลการสอบวิทยานิพนธ์ กําหนด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
PD
หมายความว่า ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with Distinction)
S
หมายความว่า สอบได้ (Satisfactory)
U
หมายความว่า สอบตก (Unsatisfactory)
1.3) นอกจากลําดับเกรดทั้ง 8 ดังกล่าวในข้อ 1) และสัญลักษณ์การวัดผล ในข้อ 1.1) และ
ข้อ 1.2) แล้วผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W (Withdrawn with Permission) เพิกถอนโดยได้รับอนุญาต
I (Incomplete)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
AUD (Audit)
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
1.4) การใช้สัญลักษณ์ F จะกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) นักศึกษาเข้าสอบและสอบไม่ผ่าน
1.5) การให้สัญลักษณ์ W จะกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2) นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนทุกวิชา เนื่องจากได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์แรกนับ
จากวันเปิดภาคฤดูร้อน
3) นักศึกษาป่วยก่อนสอบ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบในบางวิชาหรือทุกวิชาได้
โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็นหลักฐาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
การศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่สําคัญสมควรเพิกถอน
4) นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1.6) การใช้สัญลักษณ์ I จะกระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
1) อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรที่จะให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาทํางานเป็น
ส่วนประกอบการศึกษาของวิชานั้นไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2) นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์และ/หรือใบแสดง
การรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
3) นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องสอบและหรือทํางานตามกําหนดให้ทําเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผล
การสอบได้ ภายในเวลา 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F
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2) การประเมินผลการศึกษา
1) การประเมินผลการศึกษา ให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
2) การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่
สอบได้ลําดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น
3) แต้มระดับเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณได้ดังนี้ คือ
3.1) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้นโดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้ง หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาที่
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
3.2) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา
จนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้งหาร
ด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด
15

10.6.2 การสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร เมื่อได้เรียนและสอบได้จํานวนหน่วยกิต
ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและข้อกําหนดของภาควิชาและสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ทั้งนี้นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 7 ภาค
การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคสมทบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) แผน ก แบบ ก (2)
1) ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่งรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ตาม ข้อ 19.1.13 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
(2552)
4) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
5) ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
2) แผน ข
1) ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ข้อเขียน
และปากเปล่า
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4) ส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามข้อ 19.2.10 รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตาม
ข้อ 19.1.13 (ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552)
5) ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1
1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามที่หลักสูตรกําหนด
2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
4) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง ( Peer Review )ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
5) ผ่านการเรียนรายวิชาเพิ่มหรือทํากิจกรรมทางวิชาการได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
6) ไม่มีพันธะใดๆกับมหาวิทยาลัย
แบบ 2
1) ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination )
4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่งรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
5) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง ( Peer Review )ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
6) ไม่มีพันธะใดๆกับมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต
พ.ศ.2535 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2535
และระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2535 ปรากฏใน
สาระภาคผนวก รายการที่ 15 )

หมวด 11
อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากนักศึกษาในอัตรา
ดังนี้
11. อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงอัตราค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการจัดการเรียนการสอน การให้บริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นําไปสู่การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว้ในแนวทางการประกันคุณภาพ ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าหน่วยกิตที่ใช้สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 39
1) หมวดค่าเล่าเรียน
1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ วิชามนุษยศาสตร์และวิชาภาษาศาสตร์
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
1.1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
1.2 ) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1) คณะบริหารธุรกิจ
วิชาด้านทฤษฏี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
1.2.2) คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
วิชาด้านทฤษฏี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,300 บาท
1.2.3) คณะนิติศาสตร์
วิชาด้านทฤษฏี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
1.2.4) คณะนิเทศศาสตร์
วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
1.2.4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,500 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 2,500 บาท
1.2.5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม)
39
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วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,300 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 2,000 บาท
(สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน)
วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,300 บาท
1.2.6) คณะศิลปศาสตร์ และคณะจิตวิทยา
วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,200 บาท
1.2.7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาด้านทฤษฎี
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,100 บาท
วิชาด้านปฏิบัติการ
หน่วยกิตละไม่เกิน 1,500 บาท
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
2.1) ค่าบํารุงปกติ
- ค่าบํารุงเอกสารการสอบ
ภาคละไม่เกิน 600 บาท
- ค่าบํารุงเอกสารการสอน
ปีละไม่เกิน
งดเก็บ
- ค่าบํารุงการศึกษา
ปีละไม่เกิน 1,500 บาท
- ค่าบํารุงห้องสมุด
ปีละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าบํารุงและการพัฒนาการกีฬา
ปีละไม่เกิน
700 บาท
- ค่าบํารุงสโมสรนักศึกษา
ปีละไม่เกิน
700 บาท
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
ปีละไม่เกิน
400 บาท
- ค่าบํารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคละไม่เกิน 900 บาท
(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน)
2.2) ค่าบํารุงพิเศษ
ค่าบํารุงการเรียนภาคปฏิบัติการ
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการเคมี
วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
วิชาละไม่เกิน 800 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา
วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการเอนกประสงค์
วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
(เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการภาษา
วิชาละไม่เกิน 650 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการพลานามัย
วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วิชาละไม่เกิน 1,500 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ วิชาละไม่เกิน 2,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์
วิชาละไม่เกิน 200 บาท
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- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการแสดง
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการเทคนิคการผลิต
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการพิมพ์ซิลส์สกรีน
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการระบายสี
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการวาดเส้น
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการประติมากรรม
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการนิเทศศิลป์
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงห้องปฏิบัติการหุ่นจําลอง
วิชาละไม่เกิน
ค่าบํารุงห้อง/ภาคปฏิบัติ
- สาขาวิชาการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาละไม่เกิน
- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
วิชาละไม่เกิน
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิชาละไม่เกิน
- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิชาละไม่เกิน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงภาคศิลปะนิพนธ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงภาคปริญญานิพนธ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
วิชาละไม่เกิน
- ค่าบํารุงภาคสารนิพนธ์
ภาคละไม่เกิน
3) หมวดค่าธรรมเนียม
3.1) ค่าธรรมเนียมปกติ
- ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าเรียนและคู่มือนักศึกษา
- ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ค่าปัจฉิมนิเทศ
- ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ
3.2) ค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา
- ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ
- ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด
วันละ
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือค่าทําบัตรทดแทน
- (ค่าถ่ายรูปและค่าเคลือบพลาสติก)

2,000
2,000
1,700
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200
2,000
2,000
2,200
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,500 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท

300
300
500
500
100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

200
200
30
150

บาท
บาท
บาท
บาท
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- ค่าส่งหนังสือห้องสมุดเกินกว่ากําหนด
วันละ
- ค่าชําระเงินลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด
วันละ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet
ภาคละ
4) หมวดอื่น ๆ
- ค่าแบบพิมพ์คําร้องต่าง ๆ
ฉบับละ
- ค่าเอกสารลงทะเบียน
ชุดละ
- ค่าใบแสดงผลการเรียน ภาษาไทย
ฉบับละ
- ค่าใบแสดงผลการเรียน ภาษาอังกฤษ
ฉบับละ
- ค่าใบรับรองอื่น ๆ
ฉบับละ
- ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)

5 บาท
100 บาท
500 บาท
2
10
40
50
20
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการปรับปรุงอัตราค่า
บํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาบางรายการ ในส่วนค่าเล่าเรียนยังคงเดิม เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
2548 มีรายละเอียดดังนี้ 40
1) หมวดค่าเล่าเรียน
- วิชาบรรยาย
หน่วยกิตล
2,500 บาท
- วิชาศึกษาค้นคว้าตนเอง/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ
2,500 บาท
- วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตละ
3,500 บาท
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
- ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคละ
3,500 บาท
- ค่าบํารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
2,000 บาท
- ค่าบํารุงสํานักบรรณสาร
1,000 บาท
- ค่าบํารุงสํานักบรรณสาร (ภาคฤดูร้อน)
500 บาท
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
300 บาท
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ (ภาคฤดูร้อน)
150 บาท
- ค่าบํารุงรักษาการเรียนในภาคปฏิบัติ
1,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีลาพักการศึกษา) 500 บาท
3) หมวดค่าธรรมเนียม
- ค่าใบสมัครและคู่มือระเบียบการ
200 บาท
- ค่าสมัครสอบคัดเลือก
300 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
500 บาท
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือค่ามีบัตรทดแทน
150 บาท
40
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- ค่าทดสอบวิชาเรียนก่อนหลักสูตร
- ค่าเล่าเรียนการศึกษาก่อนหลักสูตร วิชาละ
4) หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
- ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- ค่าใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
- ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคละ
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ค่าบํารุงสโมสรบัณฑิต
ภาคละ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet
ภาคละ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet (ภาคฤดูร้อน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ

500 บาท
3,000 บาท
4,500
2,000
40
500
500
500
2,000
500
200
150

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรการบริหารการสื่อสาร 41
1) หมวดค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
- เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคการศึกษาละ36,000 บาท
(ตลอดหลักสูตร 5 ภาคการศึกษา)
ยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่ากิจกรรมที่จะต้องจ่ายเพิ่มภายหลัง
- การลงทะเบียนซ้ําเพื่อสอบให้ผ่าน
เหมาจ่าย วิชาละ 6,000 บาท
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
- ค่าบํารุงรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ
500 บาท
(กรณีลาพักการศึกษา)
3) หมวดค่าธรรมเนียม
500 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือค่ามีบัตรทดแทน
150 บาท
4) หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
500 บาท
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาคละ
500 บาท
2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 42
1) หมวดค่าเล่าเรียน
41
42
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- วิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
- วิชาศึกษาค้นคว้าตนเอง/สารนิพนธ์ หน่วยกิตละ
- วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตละ
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
- ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคละ
- ค่าบํารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ค่าบํารุงสํานักบรรณสาร
- ค่าบํารุงสํานักบรรณสาร (ภาคฤดูร้อน) 500
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ (ภาคฤดูร้อน)
- ค่าบํารุงรักษาการเรียนในภาคปฏิบัติ
- ค่าบํารุงรักษาสถานภาพนักศึกษา (กรณีลาพักการศึกษา)

3) หมวดค่าธรรมเนียม
- ค่าใบสมัครและคู่มือระเบียบการ
- ค่าสมัครสอบคัดเลือก
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือค่ามีบัตรทดแทน
- ค่าทดสอบวิชาเรียนก่อนหลักสูตร
- ค่าเล่าเรียนการศึกษาก่อนหลักสูตร วิชาละ
4) หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
- ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- ค่าใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
- ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาคละ
- ค่าบํารุงสโมสรบัณฑิต
ภาคละ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet
ภาคละ
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet (ภาคฤดูร้อน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการกําหนดอัตรา
ค่าบํารุงการศึ กษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึ กษา
1/2551 มีรายละเอียดดังนี้ 43
1) หมวดค่าเล่าเรียน
- วิชาเสริมพื้นฐาน
หน่วยกิตละ 2,500 บาท
- วิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ 4,000 บาท
(วิชาแกน วิชาเฉพาะ วิชาเลือก)
- ดุษฎีนิพนธ์
หน่วยกิตละ 5,000 บาท
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
- ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคละ
6,000 บาท
- ค่าบํารุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
3,000 บาท
- ค่าบํารุงสํานักบรรณสาร
1,000 บาท
- ค่าบํารุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์
ภาคละ
300 บาท
- ค่าบํารุงรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ
500 บาท
(กรณีลาพักการศึกษา)
3) หมวดค่าธรรมเนียม
- ค่าใบสมัครและคู่มือระเบียบการ
200 บาท
- ค่าสมัครสอบคัดเลือก
300 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
500 บาท
- ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือค่ามีบัตรทดแทน
150 บาท
- ค่าทดสอบวิชาเรียนก่อนหลักสูตร
500 บาท
4) หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ
ครั้งละ
4,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งละ
5,000 บาท
- ค่าใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
40 บาท
- ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา) 1,000 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
500 บาท
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาคละ
500 บาท
- ค่าบํารุงสโมสรบัณฑิต (ไม่มีวิชาเรียน ไม่ต้องจ่าย)
ภาคละ
2,000 บาท
ภาคละ
500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้ Internet
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
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มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการปรับปรุงค่าเล่า
เรียนเป็นแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 44
1) หมวดค่าเล่าเรียน
- ค่าเล่าเรียนตามรายวิชา 6 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
(ตลอดหลักสูตร 480,000 บาท )
2) หมวดค่าบํารุงการศึกษา
- ค่าบํารุงรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ
5,000 บาท
(กรณีลาพักการศึกษา)
3) หมวดค่าธรรมเนียม
- ค่าใบสมัครและคู่มือระเบียบการ
2,000 บาท
4) หมวดค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับละ
50 บาท
- ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)
1,000 บาท

หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษา
12.1.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี
1) โดยการสอบคัดเลือก
2) โดยการสอบคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
4) โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
5) โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ
6) การรับสมัครเป็นนักศึกษาตามข้อ 5) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ทางราชการ
44
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ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์ในการทํางาน และ/หรือ ผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1) ผู้ ส มัค รต้องมี ผู้ รับรองความสามารถ และความประพฤตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Letters of Recommendation) ไม่น้อยกว่า 3 คน
2) ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในหมวดวิชาความรู้เสริมพื้นฐาน ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้ประสงค์จะขอยกเว้นการทดสอบ และการศึกษารายวิชาความรู้เสริมพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์ หรือเสนอหลักฐานผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยผลการ
ทดสอบ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ํากว่า 500 หรือ TOEFL (Computer-Based) 173 ผลการทดสอบ
IELTS ไม่ต่ํากว่า 6 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
12.1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาศึกษาธิการเทียบเท่า
2) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาในหรื อ
ต่างประเทศที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2) ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หรือประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศที่หน่วยงานราชการรับรอง กรณีเรียนกลุ่มวิชาเลือกการบัญชี
4) เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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เพื่อให้แผนการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและการจัดการได้ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1)
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
การศึกษา ที่ได้รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประเมินผลจากประสบการณ์และ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
2) เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และประวัติความประพฤติดี
3) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป
12.1.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การจําแนกสถานภาพนักศึกษา ฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1)
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องนําหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนดไปรายงานตัวต่อแผนกทะเบียนของมหาวิทยาลัย
2) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด พร้อมทั้งชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กําหนด
จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน
7 วัน นับจากวันที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
การจําแนกสถานภาพนักศึกษา
1) การจําแนกสภาพนักศึกษาภาคปกติ กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้
ยกเว้นนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นปีแรก โดยปกติการจําแนกสภาพนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
สําหรับภาคฤดูร้อน ให้นําผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษา
ผู้นั้นลงทะเบียน เพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา
2) การจําแนกสภาพนักศึกษาภาคสมทบ จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค
และทุกภาคฤดูร้อน ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาค
ฤดูร้อนของปีการศึกษาแรกที่เริ่มเข้าศึกษา
3) นักศึกษาปกติ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
4) นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00
การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
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1) นักศึกษาที่สอบได้น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
2) นักศึกษาที่สอบได้ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต แต่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
3) นักศึกษาที่สอบได้ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต แต่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
4) นักศึกษาที่สอบได้ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต แต่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
5) นักศึกษาที่สอบได้ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ขึ้นไปให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) ผู้ที่รับการคัดเลือก จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และต้องขึ้นทะเบียนภายใน 7 วัน นับจากวันขึ้น
ทะเบียนมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
12.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
ระดับปริญญาตรี
12.2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชาจากสถาบันอื่น
1) เป็นผู้มีความประพฤติดี
2) เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3) ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูก
ลงโทษทางวินัย
4) เป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น ที่ได้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ
12.2.2 การเทียบรายวิชา ให้ใช้หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ ดังนี้
1) เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรือเทียบคุณวุฒิให้ หรือสํานักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ
2) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
เดิมเทียบเคียงกับคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับโอน
3) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชา
อาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไม่ต่ํากว่า C หรือแต้ม
ระดับคะแนน (Grade Point) 2.00 หรือเทียบเท่า
การกําหนดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในรายวิชาที่จะนํามาเทียบวิชาเรียนได้ตามวรรคแรกให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง
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12.2.3 นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วย
กิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับโอน
12.2.4
การโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ จากขั้นอนุปริญญาไม่ต้องมีการเทียบ
รายวิชาแต่ต้องศึกษาต่อเนื่องในสาขาวิชา ให้ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามความต้องการของหลักสูตร
12.2.5 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับโอน เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร / สาขาวิชาที่เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม
12.2.6 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average,
CUM-GPA) เพื่อสําเร็จการศึกษาให้กระทําดังนี้
1) ให้แสดงผลการศึกษาของนักศึกษารับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่ง ต่างหาก
พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิมไว้ด้วย
2) ให้คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรของคณะ
หรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
12.2.7 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณากรณีที่จํานวนนักศึกษายัง
มีจํานวนนักศึกษาไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.2.8 มหาวิทยาลัยต้องรายงานสรุปผลการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาทราบก่อนทุกสิ้นปีการศึกษา ตามแบบบัญชีสรุปผลการเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต
12.2.9 ในกรณีจําเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชา และการโอนหน่วยกิตที่ได้
ทั้งหมดหรือมิได้ระบุไว้ในประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็นกรณีไป
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
1.1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
1.2) ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ในหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
1.3) ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน
2.1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
2.2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
2.3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่า
ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับตัวอักษร S
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2.4) การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวม
ตามหลักสูตรที่รับโอน
2.5) นักศึกษาที่ได้รับการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าศึกษารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
2.6) การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดจํานวนแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพื่อสําเร็จการศึกษาให้กระทําดังนี้
(1) ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายชื่อวิชา และอักษรระดับคะแนน
ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
(2) กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้คํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
(3) กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้
คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบรายวิชาและโอน
หน่วยกิตได้และของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร/ สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
3) หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน
3.1) การเทียบความรู้เทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ผู้ขอเทียบต้องการ
3.2) การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกระทําได้ดังนี้
(1) การศึกษานอกระบบ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอก
ระบบตามหลักสูตรที่ได้ศึกษา หรือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องตามหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เป็นการเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานหนังสือสําคัญมาแสดง
3.3) เอกสารหลักฐานแสดงความรู้
(1) การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรที่ได้ศึกษาหรือฝึกอบรมและหรือ
หลักฐานการศึกษาเรียนรู้เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของราชการเป็นต้น
(2) การศึกษาตามอัธยาศัยแสดงหนังสือสําคัญเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์จาก
การทํางานการประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหน้าที่หรือการเสนอแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) แสดงถึงการ
สะสมความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้อื่นๆ ที่สามารถเสนอเพื่อการประเมินได้
3.4) วิธีการประเมินผลการศึกษา
(1) การศึกษานอกระบบพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเนื้อหาของ
หลักสูตร ผลการศึกษาหรืออบรมที่มุ่งหวัง ระยะเวลาในการศึกษาหรืออบรม ระดับความยุ่งยากของเนื้อหา
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(2) การศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณาจากหลักฐานหนังสือสําคัญที่นํามาแสดงแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) หรือให้ผู้ขอเทียบโอนเขียนรายงานการศึกษาอิสระ (Independent Study) การ
รายงานผลการศึกษา การเสนอโครงการ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานในสาขาหรือวิชาชีพ หรือเสนอผล
การเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการประเมินเพื่อการสอบวัดความรู้หรือการสอบสัมภาษณ์
3.5) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ ค่าระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาแต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการ
นํามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
3.6) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และหรือตาม
อัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่ขอเทียบ
3.7) นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
3.8) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
(1) ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้
บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) ประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบมาตรฐาน (Non-Standardize
Tests) ให้บันทึก “CE” (Credits from Examination)
(3) ประเมินจากการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non – Sponsored Training) ให้บันทึก “CT” (Credit from Training)
(4) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credit from Portfolio)
12.3 วิธีการให้นักศึกษาพ้นสภาพ
ระดับปริญญาตรี
12.3.1 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้เงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่ง
ดังนี้
1) นักศึกษาสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
3) ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายใน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับสาขาวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในเวลา 20 ภาคการศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่องภายใน 8 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาค
แรกที่ลงทะเบียนเรียนในคณะนั้น ๆ
4) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5) เรียนจบครบตามหลักสูตร
6) นักศึกษาลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
7) ถูกพิพากษาให้จําคุกในคดีอาญา
8) ลาออก
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9) ถึงแก่กรรม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1) ตาย
2) ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
3) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.50 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก
4) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
5) ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร
6) สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่านภายในระยะเวลา 2 ครั้ง
7) ต้องโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
8) ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติไม่เหมาะสม
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1) เสียชีวิต
2) ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
3) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก
4) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
5) ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร
6) สอบวัดคุณสมบัติ ไม่ผ่านตามที่หลักสูตรกําหนด
7) ต้องโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
8) ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติไม่เหมาะสม
12.4 วินัยและการลงโทษนักศึกษา
12.4.1 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบไล่ปลายภาค หรือการสอบระหว่างภาค ให้
คณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และ/หรือคณะกรรมการอํานวยการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดทุจริต
หรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็นความผิดอย่างอื่น ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทํา
ความผิดดังต่อไปนี้
1) ให้อธิการบดีสั่งให้ได้ระดับขั้น F ในรายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วนวิชาอื่นที่
นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นวิชาที่สอบมาแล้วให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นวิชาที่ยังไม่ได้สอบ
ก็ให้ดําเนินการ สอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง
2) ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้กระทําผิดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย
การสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาผู้กระทําผิดนั้น ให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทํา
ผิด หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทําผิดเป็นภาคการศึกษาฤดูร้อนให้สั่งพักภาคต้นของปี
การศึกษาถัดไป ยกเว้นนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้สั่งพักในภาคการศึกษาฤดู
ร้อนนั้น และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษาและ
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3)

ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรงให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพจากการ

เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนด คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา วิธีการรับนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การจําแนกสถานภาพนักศึกษา และฐานะชั้นปีของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตชั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2535 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ.2535 และระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รายละเอียดปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 15)

หมวด 13
เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา
13.1 การกําหนดเครื่องแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมายของสถาบัน และการแต่งกายของนักศึกษาชาย และ
นักศึกษาหญิง ดังนี้
13.1.1 นักศึกษาชาย
- วันเรียนปกติ เครื่องแต่งกายประกอบด้วยกางเกงขายาว แบบและทรงสุภาพ สีกรมท่า สีดํา
หรือสีเทาเข้ม ห้ามใช้กางเกงผ้ายีนส์ หรือผ้าลูกฟูกโดยเด็ดขาด เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย
ชายเสื้อต้องไว้ในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีดํา ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบ
และขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนด รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําแบบสุภาพ ถุงเท้าสีดํา สีกรมท่า หรือสีเทาเข้ม
13.1.2 นักศึกษาหญิง
- วันเรียนปกติ เครื่องแต่งกายประกอบด้วยกระโปรงแบบและทรงสุภาพ ยาวใต้เข่าลงมา
ประมาณ 4 นิ้ว สีกรมท่า สีดํา หรือสีเทาเข้ม ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้ากํามะหยี่ โดยเด็ดขาด เสื้อสีขาว
คอเชิ้ตแขนสั้นแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเงินปั๊มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 4 กระดุม ชายเสื้อต้องไว้ใน
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13.2 โอกาสในการแต่งเครื่องแบบของนักศึกษา
13.2.1 นักศึกษาชาย
- วันที่มีงานพิธี เครื่องแต่งกายประกอบด้วยกางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า เสื้อเชิ้ตแขน
ยาวสีขาว ผูกเนคไทสีกรมท่า ปักด้วยเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย สายเข็มขัดหนังสีดํา ติดหัวเข็มขัดที่มี
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนด รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําแบบสุภาพ
ถุงเท้าสีดําหรือสีกรมท่า
13.2.2 นักศึกษาหญิง
- วันที่มีพิธีเครื่องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงทรงเข้ารูป แบบสุภาพ สีกรมท่า เสื้อสีขาว
คอเชิ้ตแขนสั้นแนวสาบ อกติดกระดุมโลหะเงิน ปั๊มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 4 กระดุม กลัดกระดุมเสื้อ
เม็ ด ต้ น ที่ ค อ สายเข็ ม ขั ด หนั ง สี ดํ า ติ ด หั ว เข็ ม ขั ด ที่ มี เ ครื่ อ งหมายมหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบและขนาดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา แบบสุภาพ
(ภาพเครื่องแบบของนักศึกษา ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 16 )

หมวด 14
การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชยค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การจ้างและการเลิกจ้าง และสวัสดิการ ของผู้บริหาร
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
14.1 ตําแหน่งและคุณสมบัติทางการบริหารและทางวิชาการของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนดตําแหน่งไว้ 3 ประเภท คือ ตําแหน่งทางบริหาร ตําแหน่งทางวิชาการ และ
ตําแหน่งทั่วไป
14.1.1 ตําแหน่งทางบริหาร มีดังต่อไปนี้
1) อธิการบดี
2) รองอธิการบดี
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3) ผู้ช่วยอธิการบดี
4) คณบดี
5) รองคณบดี
6) ผู้ช่วยคณบดี
7) หัวหน้าสาขาวิชา
8) ผู้อํานวยการสํานัก
9) ผู้อํานวยการศูนย์
14.1.2 คุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางด้านบริหาร
1) อธิการบดี และรองอธิการบดีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2 ) ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ค ณ บ ดี ร องค ณ บ ดี ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี หั วห น้ า ส า ข า วิ ช า
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และตําแหน่งอื่นที่อธิการบดีกําหนด ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
14.1.3 ตําแหน่งทางวิชาการ มีดังต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ
2) รองศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
4) อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ
14.1.4 คุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14.1.5 ตําแหน่งทั่วไป มีดังต่อไปนี้
1) เจ้าหน้าที่อาวุโส
2) เจ้าหน้าที่
14.1.6 คุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทั่วไป
ผู้ดํารงตําแหน่งทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
14.2 กําหนดอัตราขั้นเงินเดือน และการขึ้นเงินเดือน
14.2.1 การกําหนดอัตราขั้นเงินเดือน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ป ระจํ า
เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการในการบรรจุแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงคุณวุฒิเป็นสําคัญ ดังนี้
1) คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเงินเดือนไม่น้อยกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา
2) คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ
7,500 บาท
3) คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 12,000 บาท
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4) คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเงินเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 28,000 บาท
14.2.1.1 ตําแหน่งทางด้านบริหาร
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางบริหารในระดับต่าง ๆ มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีเงินตอบ
แทนประจําตําแหน่งตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความผูกพันธ์ต่อภาระหน้าที่ ปริมาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
แต่ละตําแหน่งมีเงินประจําตําแหน่งไม่เท่ากัน
14.2.1.2 ตําแหน่งทางด้านวิชาการ
1) ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสูงสุด
ไม่เกิน เดือนละ 10,000 บาท
2) รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
สูงสุดไม่เกินเดือนละ 8,000 บาท
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งสูงสุดไม่เกินเดือนละ 4,500 บาท
14.2.2 การขึ้นเงินเดือน
14.2.2.1 พิจารณาตามความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ประจํา เจ้าหน้าที่และพนักงานบริการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
14.2.2.2 มหาวิทยาลัยอาจปรับอัตราเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี จะพิจารณาถึงคุณภาพ และปริมาณงานที่ปฏิบัติ สําหรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
14.2.3 ค่าตอบแทนการสอน
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์ประจําที่สอนเกินกว่าภาระการสอนที่กําหนดไว้ตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
(บัญชีเงินเดือน ปรากฏในสาระภาคผนวก รายการที่ 17)
14.3 หลักเกณฑ์การจ้าง และการเลิกจ้าง
14.3.1 การคัดเลือกและการแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยให้มีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่จะรับใหม่ เป็นระยะเวลา 4 เดือน และจะต้องทําสัญญาการจ้างงานกับ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบในกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากบุคลากรประสงค์จะขอเลิกสัญญาการจ้าง
งาน จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
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14.3.2 การสิ้นสุดสถานภาพของบุคลากร
1) บุคลากรจะพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้
1.1) ตาย
1.2) ลาออก
1.3) ปลดออก ให้ออก ไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง
1.4) ครบเกษียณอายุ เมื่ออายุ 60 ปี
1.5) สัญญาว่าจ้างสิ้นสุด
2) การลาออกและการเลิกจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
3) บุคลากรที่มหาวิทยาลัยเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับค่าชดเชยอัตราที่กําหนดใน
กฎหมาย
14.3.3 การสอบสวน การพักงาน และการอุทธรณ์ร้องทุกข์
การสอบสวน การพักงาน และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
การคุ้มครองการทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
14.4 สวัสดิการของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
14.4.1 ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยจะจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์แก่บุคลากรตามกฎหมาย โดยให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
14.4.2 การส่งเสริมความก้าวหน้า
มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ไป
ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประชุม สัมมนากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้มีความรู้ทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดประชุม อบรม และสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยให้
ความสําคัญมาโดยตลอดนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่งเสริมในการยกวิทยฐานะของอาจารย์ด้วยการให้
ทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งหมดหรือให้ใช้
เวลาปฏิบัติงานไปศึกษาต่อ โดยลดหรืองดภาระงานประจํา เพื่อให้มีเวลาศึกษาได้อย่างเต็มที่ และไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(ระเบียบบริหารงานบุคคล การจ้าง สวัสดิการ การพ้นสภาพของบุคลากร ปรากฏในสาระ ภาคผนวก รายการที่ 18)
ลงชื่อ

(นายวัลลภ สุวรรณดี)
อธิการบดี
ผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อกําหนดนี้

